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اراضحاكم 

العربية.الكلمات ت وموصوص 

تعالىاض كلام فهم عالي يه والاستعانة الكلام، في الخطإ عن اللمان صون ت ولمرته 
رسوله..وكلام 

النحو.علم ت اسه 

كالفقه،الشرمئة؛ العلوم معرفة إلى بها يتوصل التي الألأت فهومن ت بثه ن
ذلك.وغير والنمير والحاJي٠ثا 

بعرييتهم.الوثوق العرب وكلام والمنة، الكتاب ْن استمدادْ؛ 
١لJؤلي،النحوأبوالأموي وصع من أول، أن على الروايات تظاهرت مل واضعه؛ 

غهغ.طالب أبى بن علي عن أولا أحلم وأنه 
أحسنمن يعتبر الأ؛تد.اتية؛ المدارس لعللأب ١االنحوالواضح،، كتاب ؤإن ٥^١١ 

منها؛أساب، لعدة وذلك، العصر؛ من.ا ش النحو علم ش المؤلمات 
العلم.لهل.ا المتدئ اااءلالم، وفهم يتتاّمح بما العبارة؛ هولة س- 
؛الأمثلةأولا الدرس فيبدأ المحؤية، القواعد وضع في المتبعة المنهجية الهلريمة .. 

القاعدة.وضع قم ومن الأمثلة، هذه وفق مثئط مرح يلنها نم الواضحة، 
سالكبرى الغاية إذ الإعراب؛ على القارئ ليتدرب • إعرابية بنماثج الدرس ذييل ت- 
الكلمات.إعراب كيفية النحو؛ علم تعلم 

حلالها.من الطالب فهم لامتحان محلولة، غير بتماؤين اكرس -إرفاق 
الكتاب:انملةيىطا 

فيل.س له المْلبوعة المخ على النخة هغ.ه قابلة م- 
حلولهمقارنة في للء؛لالم، تيسيرأ وذلك، نهايته، في حزء كئ تمرينات حل عئا ض و- 

ااحلول،اس قدم بما التمرينات لهن.ْ الخاصة 

هذاكتب، أهم إلى بالرجؤع وذلك، النحؤية، القواعد ليحص أجمل وما أبهم ما رح ث- 
الرحلة.الخاصة؛هاوْ الفن 



ومواداسنلتالشرح مي المروري وكذا للقواعدوالأمثلة، الحرفي القبل -
التمرينات.

يثكلالمقئر الدرس نمور القارئ على ليسهل وذلك« الكتاب، مباحث جن -تشجير 
المتمثالةالخلاصة ثم القرح، حلال من الموصؤع صلي، قي الدخول قم ومن إجمالي، 

لقواعد.اش 

بارزةإمحتارلتكول صمن جعلناها الدرس، خلاصة هي والي القواعد، لأهمية ننلرآ و- 
أوالمراجعة.الامتحانات أثناء وخاصة عليها، التركيز  ٠٣١١١^ولتض واضحة 

العمل،هذا في والأحقاب الإخلاص يرزقنا أن وتعالى نبارك اف* أل ن• وأحيرأ 
هذافي وأحسنا اصبنا فإن بنون، ولا مال ينقع لا يوم حناننا ميزان في يجعله وأن 

ومعنافي ما بدلنا أننا فحبنا غيرذلك كان ؤإن وث، تعالى الذ فضل من فذلك العمل 
•محنتا وامتظ 

وملموصحبه آله وعلى محمد نستا على وبارك  ٠٥١اوصلى 

العالمينرب،  ٠٥والحمل. 



١^،^(رابيد الواضح اكم  CA2•المؤلم، مقو؛مة 

محآقِأهمح

الهومهماوْاد 

المرئيسه عر والثلأم والصلاة أمدى، ما على الشكر وله أنعم، ما على لحمد اه 
الطاهمين■وأناله رميه جمح وض، الكريم، 

يتجشمونالمرية، اللمة قواعد رتحلم المجندين أن بمد مهد منن رأينا ؛ند بمد' أما 
لممها، لهم وصعث، الي الكم، ورأينا إدراكها، قي غناء يئنامون لرصها، صعابا؛ي 

الأمد،اليفها على محنال فقد عجب، ولا قليلا، إلا المنشودة المائة إلى بأيديهم احد 
هدار مطع وقد العيد، الماضي آثار من اترأ وأصبحت الرمان، دورات عليها واختلف 

محلريقالثترر إر كافه الاس ودفع ،  ١Aغهل١ءالماتر عن فكشم، المدنية نودمن الخمر 
فكانت،بميدأ، ومدى محمودا، مقاما رجاله من الماملن بجهود التربتة فن يببغ التجديد، 

والمدمرالمتيق، الفن آثار على عمت معبدة و٠لرق مديدة، وتجارب، جديدة، مباحثه 

القديم.

وميولهمعقولهم ولرمتا حبرأ، بالتلاميد وأحعلنا طؤيلأ، التعليم يلونا ولقد 
قييسيرون ورأينامحم ، قماؤ٠١ وعر نيلها، صب نقومهم ر حاجه وقرأتا وغراترهم، 

التلاميذلهؤلأء نضع أن صدورنا في فتلجلج جهاد، غير في ؤيجاهدون وقتال، موك 
يلأتم ١٠اللم مساتل من لهم ؤيكثف حaل١هم، قذر على معهم يجرى التواعد، ر كتابا 

المرية،حنر فيهم ؤيمثا المائة، إلى هوا ممهدة محنريق في بأيديهم ؤيأحد عقولهم، 
المربياللسان مجن يئات، آيات بل مخيقا، مبحا تكن ولم أوءللسمآ، لمزا تكن لم وأنها 

وطهر.ومجد ونضيرقحرهم، عرهم، مهد الشريفإ، 



المعارفوزارة جددت حتى يطفوؤيرب حينا الخاطرويقي هذا نفوسنا قي جال 

للأتدثين،أحرج حيرمنهج جديدأكان منهجا للقواعدالمربية ووصمت مناهجها، 
اكانيةالمنة مناهج من منهج لكذ أجزاء، ثلاثة قي الكتاب هدا وألفنا ميمنا نقؤيت 
طري2هالكتامحر هدا ؛ي وقد^^^١ . يه حاص جرء الابتدائية بالمدارس والرابعة والثالثة 

وأتماأثرأهمرنقومهم،الأطفال، عقول إلى منيا التعليم أكثرطرق هي اض الامتياط 
المثابهةوجوم وتعرف والبحث، التفكير إلى يانع حين لأنها المئطوأ إر وأميها 

ماليالنواهد منها ستت؛ط الش الأمثلة من أكثننا ئند والأصداد. الأشياء بين والمخالفة 

ماليالكشر الغالب قي مقصورة مفهومه، صهلة فاحترتاها مثال، له بق يلم حديث طراز 
النشءلبيثة منامة الهلفلية، الخياة نواحي من شتى جهات قي ضاربة منها، يراد ما 

لتقومهم.جغ.اية شاممة الصغاروغرائزهم، 

انمارة،جلي منطما نئتا سالكين الأمثلة، من الأسشاءل مميل وأناة بنط ش ئا ثم 
المتيجةإلى مثال كل دراسة من الأطفال بأيدي أحدأ اكلمي، الاصطلاح من خاليا 

تمتئعلا عبارة *ي المتبلة القواعدوالت٠اريف وصنا وتد العامة، والقاعدة الواضحة 

اكاسة.والعتول الصغيرة الأمهام عن 

العاني،سهلة الأنولع، كثيرة تكون أن مي جهدالياتة ممد؛نالث١ التمرينات أما 
المربيللغ.وق مكونة الجمل، وتأليف تكؤين إلى لهم دافعة الأطفال، لدارك مجنامية 

التمحميناتهدْ بين وضعنا أنتا هذاإلى أ الإنشاءوالتعييرانمحح لقوة مربية المليم، 
لهدءما لهم يثلهر حتى بها، التلاميذ أل^ التي بالقواعد ترتعد الإنشاء، مي ت٠ريئات 
المربيةالقواعد نعتقدأن مإتئا البيان، وحن القول مداد مي الأثرالبين من الدراسة 

الأثر.واضحة عمليه تكون حش الإمماءإ يتعليم تعليمها بمتنج أن بمص، 



اسارامحه الواضح الخد ا]ْؤاءدمني؛ام 

اكديم؛العريي الكلام من شيء احتتار ^٠ والتمرينأت الأمثلة وضع عند قذف وتد 
حاولفوق الجللة الأثار هدم معاني إدراك لأن إليها؛ وما والأمثال والجمحم كالأشعار 

الصغيرْ.حياتهم دائرة عن و«ايال التلاميذ، صغار 

واهأمنيتهم، والتلاميد طنتتهم، الكتاُت، هدا في المعلمون يجد أن كبير أمل ولنا 
ءس|ءانه.المتمان 

الأمينمصتلفى الحائمعلي 



أمحأإ؛بمئءهمهة هو إدشاءءك ائلإ_اءا ارلعالcا رابني الواضح ادم 

-٢

٢
القواعدالميةتتدؤص أ-ش 

السورة،على جلية المدرس أعدها اش الأمثلة محثب - ١ 
الأمثلة.يقراءة التلميذ لب بملل -٢ 

المماب.ي شرحاْ الحوالذي على والامتياط الخاقشة فى المدرس 'اا-سير 
السورة.على واصحه ارسساءلها يعد القواعل، ئدون - ٤ 
درسأي دمونحؤح الجديد الدرس مومحؤيع محن أوالمقايلة المشايهة وجوه تسن - ٠ 

ضدا.ذلك كان كلما يق ١٠

التيوالقواعد التعاريف على تنهلمق كثيرة جمل تأليف التلامين. إلى يهللب ب ٦ 
ثوونفي تكون بحيث الجمل؛ هذه نؤع إلى المدرس يوجههم أن ليحس اسشعلوها• 

يفعلونهم.إليها يميلون الش والموصوعات العامة، الحياة 

دروسفي التمثيل موصؤع يكون كأن الإنشاء؛ يدرس القواعد دروس ما-درط 
علىجمل تأليف الإنشاء درس غضون فى يطلب وكأن إنشاأ؛ا، موصوعأ أحيانا القواعي. 

دراصتها.للتلامال متت شش قواعد 

الثمهي:التميز ب-؛ي 
القواعدمن عليه التمرين يريد لما أمثله المدرس نعد أن الدرس هذا في يجمل 

بالقواعوتد.كيرهم إلى ذلك متهلردأس فيها، التلاميذ يحاور تم السورة، على يدونها 
الشطروفي الدرس، زمن من الأول الشعلن ذللت، في يصرف أن ؤيغنن دالتعاييف، 

وتمرساته.أمثلته ش لهم رممه الذي النحو على جمل ثتكؤين يْلايهم  ٠١٠٠الثامح، 
اممايي:التميز ج-ةي 

سالتلاميال تلماه لما شتى مماح في نحاربة الكتابية التمرينات تكون أن يحن - ١ 
التدريب٠ؤلراثق ش التزعت مختلفة القواعد، 



رايهاراضح النم اتآ\ء |1تو؛روس ؤلؤيقة فؤ إوشاوءات 

علجمل ذضن اكلامذ مها يطالب التي الإيجابجة التميئات من الإكثار يجب - ٢ 
تربيةش وأجدى الضكير، إر التشين دفع في أي هذ0 فإن حاصة، تواعد 
لإنشاء.اص 

لتعيدهاالزمن ينفح حش نميرة، إجابات متهللعا الأسثلق تكون أن م-يأصن 
ضروبها.وامحلأف 

السابقين،أواليرمين القواءاJ لرص بموصؤع خاصة الكتابية الت٠ريذات تيتدئ ب أ٤ 
و.ووابنكل يتح ، ١١١القواعد تدليس في كافية مرحلة المدرس يسر أن بعد ليحسن 
دراصت4.سمت لما شامل مام يصين حاصتن 

بللهم، يشرحه أن أو ه، نفالتمرين في تلأميان0 الأصتاد يحاور أن يجوز لا - ٥ 
لبهم^١١ التمرين، عليها أنس التي القواعد في يحادثهم أن ماعدتهم أراد إذا يحسن 

يكبون.ما ^٠ للإشراف، بيتهم مارا الكتابة إر يالأءوهم ثم مليها، بأمثلة 
درسهما على فيه فينصر ماليا.، الاذ.ي الهلريق الإعراب على \كو{ن في يتح - ٦ 

يعرفأن ئه الغرض لأن وامها؛همأ المعربين مملؤيد محيجتتب القواعد، التلامجيدمن 
وحكمها.الجمالة من الكلمة موتع التلميئ 



ااْفي|بج0ج0اة رابزءالحرالواضح 

اسدهلآ

^0.محمد قظت - ٤ 

الماء.مب المث تعش - ٥ 
مفر•همر ١^؛)، يمحر - ٦ 

الأْظة:

جمين.البمتاذ - ١ 
آ_اشئٍلالة.
-ا_شلمءالتيؤرئة.

الحث:

والثانيهارالستالاا إحداهما كالمتض، من يترقب وجاوناْ الأود التركيب تآئلنا إذا 
الئفند\ مص إلا نمهم لم ءالستاذ® وهي• وحلما الأولى الكلمة احدنا ثإذا ءجميذ®، 

ممىلالتخاىب.
صممناإذا ولكنا وهي: وحدمحا الثانية الكلمة إذا الحاد وكيلك 

-٩^٠.والستا0 وقالنا: التركيب، في النحوالذي عالي الأحرى إلى الكلمتتن إحدى 
يميولدلالثا بالجمال؛ الستان اتحاث وهي تامة، فائدة واستميتا كاملا، معش فهمنا 
وهكاواالجمالة، س من حزءأ ثني الكلمتين ض واحدة وكل مفيدة، جمله التركين، ^ا 
اليائة.الأمثالة فى ماد 

فأكرحشكلمين من لابئ وانه التخاءلسا، ي لاتكني وحدها الكلمة أن ؤيهدانرى 
كلمهانه مماءلاهئْ ، ^٥٥١٠واجلس®، وهم®، وامانحر: أ، ت١مهر فائدة ان تستفيدالإئ

منلها محل لا وجعلة ١لإماب، من محل لها وجملة واممية، سلٍة، امام؛ ارسة إلى الجملة تتمم )١( 

اسيار.من ماخاب نحو؛ اوحكما، جاءني،•، تحرت صيرهايلأحممة، هوماكان المعية؛ الجملة - ؛ 
الملك.اسل؛زام إن نحر؛ اوحكما، مئتمور، الحق نحوت حلمة، اسا صيرها كان هوما الأمة؛ البملة - ٢ 

وبرسكضحهافياورحلتاكاشتسطاالكتاب.وهي-ح، اا-الجملاريلهاءحلمنالإءراب، 
الثانؤية.الرحلة م ايفأ شرحها وسأي سع• وهي الإمراب، من لها محل لا الي الجمل - ٤ 

ءىم؛ه،.اكانؤية الرحلة و>اكحوالواضح* •جاأعالدروسادرأ؛ة،صإاب، اننلر: 
عيها.الكون يحسن أي؛ )٢( 





ادضو؛ةالهلة صالمالءارايزم الخوالواضح 

ay

الأنة:الترام، ش الشدة المحلأ نتن 
اليد.١-^، 

أ_أمفىث.
مأ-الةطاثنرخ.

ايتهدث.1.إن 

المريصلءليت * ٥٠ 

^،.Llsjالثوب — ٦ 

اثذي.٧.الكتاب 
 A. الئتشث.ئ

الخالي:المكان ملائمة؛ي كلمة يوصع مفياده جمله الأمحة الأمثلة من مثال كث اجنث 
س.المهيب ؛-الولد القص. الئمثوئ... - ١ 
امحق...ه.الجاواة الفاكهة. الولد... -٢ 

اثاءهأ.اشث.ب.الأرءز. م.الثوئهبا

<z>

كلمشن:يى محرقة محمية جملة ي الأنة ^٠ ١^١٠١من كلمة كث صغ - ١
الثمسالأزهار الشجرة الحديقة 

:>ثنيلنب الفاكهه الماة 
ه

كلات<،ثلاث >اتها بكث ويثلاث كلمتين، من مزثمه منها واحدة كل جمل بثلاث ايت 

كلمات.أربع منها بكل بثلأُي ثم 



ارلكارامحي النحرالواضح آجناةء4ْق

\ساحزاء 

الصٍغ4>نمعت - ٥ 

الغين؛.ش النور تنتلع -٦ 
الماء.ملي الئمنئ ئيري -٧ 

ا>->تحبادقن؟

الأْظة:
الحصان.إيناملم ركب -١ 

القثل.إنماحملا أ-تداص4 
م-:غمثاضةخصا

وثعرأ.قولأ لثاْ ا ٤
الحت:

سرتأن وليت الكلمات؛ أجزاءهي بن تترقب الئفياوة الجملة أن نمى مما موئتا 
تفقول الكلمات أنولع اليرس ذا هش 

وارإسماءءر،أ،٠إدرامم٠، ت الكلمات أن وجذنا معنا التي الكنل في بحثتا إذا 
اقكاص.يها سمي القاتم وءالعلأخ،ا 

الخوان.من أنواغ بها سمي ألتاظ وءالئاة(، و>القظ<، !الجمان(، المما٠اتت وأل 
الشات.من انولع يها تمي الغاتم و!الشمن(، ، وءالغود( وأن!المتخ(، 

الجماد.من أنواغ بها سمي ألفاي وءالماة(، و!الئغٍتة(، هالئجنء(، وأن 
المعاني.من أخرى أنواع بها سمي ألفاظ وءالثمر(، ورالتور(، !المحيحث(، وان 

إنان،بها تنئي كذكلمة وكدك _، الكلمات هدم من كلمة كث تنئي ولدك 
آخز.شيء أوأي أوجماد، أونيات، اوحيوانء 

وءتدابمت،•،أنكن،(، الكلمات: من كلمة ك3 تثجدأن  'يمجن؛ لاخنل نعوة 
تدقمثلا !ركب( فلفغ حاص، زمن في فعل حصول ملي تدق وُتأكر،ُ، وايحصد(، 

أوالخاصر الزمن في الندامة صلى يدق و!تدام،! الماضي، الرمجن في الث'قوب على 
فعلا.الؤع هدا من كلمة كل ئتمى ولدك جتأ. وهلم ام، 



إذاوارهزإْا واعره، ®_®، ت الكلمات أن تجن الأخيرة، الثلاث الجمل ئأمل ومني 
نماةمحلين جمك، قي يكذ،نيا نمق ؤإذا كامن، معش له بمهم لم وحدة ضنيا كذ نمق 

وكذلككئالكلماتالشبن.مةا، ونمشلإسينءالْالكلاج،الثلأُث،كاملا، 
الترع.هدا 

القاعدة:

وحرث.وقعت، امم، أثولإث )م(الكدهدلأة 
آرأوجماد، أوسائ،، أوحيوان، وسان، ي4 سئى لفظ كل ئالأنم١١،: )ا( 

حاص•وثن م صل محوو على نيئ لقظ كث واشزره: )ب( 
ءيزْ.مع كاملاإلا ثئئاة لابمللأ لئظ كئ : والمث١٣٢)ج( 

ددار•ورص، حالي، عثل؛ هرن؛زمان، غم تقه مر سمر ٠^، دئ ما الأصم؛ )١( 
مركتا،والألف كاكا،صممث،، الإطادإل(، انبمحالإمحارءه)اي: وملأت: 
ومرالجر، حرف او الئامرا، ايها كايأ النداء اوحرف كائرمرا، أوالتنؤيئر، >الاكالرجل، أوشل 

٠القاصل ند بملأم مررت لم' واكحيت، والإضاقأن، الخرف، الم يثمل 
كجاءؤيصءوجئ•ينمان، ثري شه هم، *عى مائدض النمل؛ )٢، 

اومرقندمر، اصرف(تحو؛ اُ اصغعب■، او•ادٍئر،نحو؛ ندتام، تحو؛ اثشلارى.،، وملأت؛ 
نحو؛التركؤد* 'نون أو ولتم، فئ،، نحو؛ او'ضعءُ نامت،، ارساىة'.نحو؛ التأنيث، 'تاء 

لكمح،،دص•
وموثلاثأامام؛واكل. كاللأصم بميز؛ها، وليمرئملاعن مرمر•، ئدمرعص  ١٠الحرف؛ )٣( 

اوتجره.المائع، المرنتم، والحروف القرط، كحروف مختمرياكل، رف ح- 
الخر.درى الأصم المرصم، والأحرف الجر، كحروف بالأصم، ُخممى حرف و- 

الامتتهام.وحرمر الخلمه، كحروف ُالأإ،،الا الأمعاء ينر ثقترك _ُحرف 
يلرال؛دىاص،،•و'مرح ِهْأ، المهأ؛ الاررُم، 'جاح 





الجملة_ ميك اس( س الواضح اكم 

مغل.ب لإ يتدئ جمل بخس ات - ١ 
؛.١٠٠٥منها كلأ يتوث جمل بخمس ائت - ٢ 
و%>تق,منها كل يٍتدئ جمل بخس ايت - ٣ 

حرث.منها كلأ يتوئعل. جمل بخس ائت - ٤ 
(zy

همنلنز اننين س ئرمحه منها واجدة ط جمل بخس -ايت ١
مر•بس لتحل اسم من رمحه منها واحدة ط جمل بض ايت - ٢ 

وحرف.وفعل اسم من ثرثمئ ئها واحدة كئ جمل بكنس ٣-ايت 
)٦(

المكانفي الماث الامز ثفغ اسم؛ إلى كئ.نها يحتاج الأتيه الظ - )أ( 
الخالي:

يجر...الخناق — ٠ ش... نجوف العصفور - ١ 

ا'_القأرْوخاثمن...تحثي... .مرأ .٢ 
الشف.في ... ي.تثقو.ما_ئ؛ص... 

خ؛بمعاثاشفى...؛-تطح...أباة. 
المكانفي الناسب الفعل ئصع تحل؛ إلى منها كل يحتاج الآتيه الجمل - )ب( 
الخالي:

اكماء.اائرJمى... ٠ ٥ الشمز. ١—الخصان...

بالكرة.ا-_النلد... اولخالةا مل-ال؛ون.؛.
النجائبا1.ب_بر.اشتن. نمرة ٣.... 

النافذة.٨-الخادم...اميص. ؛-الطيب...



رابيرالخوالواحح محا،ااجْاة

المكانالمناسب؛ي الحري ئصع حرف، إلى منها كل يحتاج الأية - رج، 
الخالي:

تلدو.الغرس_،... يعود - ٤ النهر. •٠• الئلأم بميح -١ 
الثؤير.الطل...نام ٥— المذرنة. التالميد... ثن.هب — ٢ 

1لأؤسبالتلمذ ... اسء أ.تنضى النكض. م-قْلئث،الخد... 
(v)

اسنتن.من مني منها جملة كل تكون يحيلمر جمل حص كوف - ١
ؤبمل.امنص من مري جملة كث تكون بمبث جمل حس كوف - ٢ 
للكالمة.الثلاثة الأنواع عف جملة كل ثثتمث يحنث جمل حس كون - ٣ 

T

و

م

ش،مثال؛  رك،مثال:  إيرامم،مثال: 

رءل،هل. يحصديداي،  الغيةالخمان، 



ومنيباعساو الفهل ١العكارايزء اروا٠دح ادم 

الماضيالفعل »ا« 

الثاغه.؛-يئن 

المن.جاءت - ٥ 

الدجاجة.تاصت _٦ 

الأمثلة:
الكلب.ا.-مى 

آ'-نسالئيو.
•آ.ذاغالء؛أب.

الح٠تت

علىتدق منها كلأ لأف أقعالأ؛ تجدها المابقة الأمثلة في الأولى الكلمات تأمل 
ماصا.زمنا وجدص منها كن في الرمز هدا تديزث يإذا خاص، ذءن ش صل حصول 

التكلم.مز مضى الذي الرمز ش الجري عل ئدث الأول المثال ي ءجريء فكلمة 
التكلممل نقى الذي الرمن في الوقوف على ئدق الثاني المثال في >اوض« وكلمه 

-؛رأ.وثلم ايفأ، 
منالتي الكلمات جْير وكذلك ماضيا، فعلأ الكلمات من كلمة كل سمى ولن.لك 

النؤع.هذا 
\س0:

مكثم:دثضمحيمنيامابجام

ومحنت.ومحنت، كتث •ثل؛ القمر، اوظ• كنت، •ثل؛ اك١يث٠اثمم، تاء شل ان وملأت )١( 
مقن،|لتمك والممرالمرثؤع ممرثوا، مقم، واوالجامت •ع إثُ ممرن، المنح ييتاؤءملي 

• ٩٦ص W؛* ص منيلتوضح ُ-ءاتي ممرت• 
الممأ•اليردس درجاح ص٧٦، اك.ى• تطر رشرح وانظرت 



اُدعكارامحي النحوالواضح ومنهياعساو اكهل مسم 

 »T« ايشضارغاممغل

الكلب*نجح - ٥ 
الحارس,شه -٦ 

ب-تأم؛اوث.
خ-ئنتر؛الورئْ.

الأْظة:

ا-صبمي•
ءا-اذزبا؛ي•

ر1لأكنة.يلعب - ٣ 

الغموو.قي ئصثي -٤ 
الحث;

مش صل على كلأمنهايدق لأن كتحااتحال؛ المايقة الأمثلة في الأولى الكلمات 
خاص.

فالفعلتستملا، ؤإما حاصرأ إما و-جالئ4 منها كث في الخاص الرس هدا ثدبزت ؤإذا 
يدقْأدزرا والقعث المتقبل، الخاصرأو الرمز في العسل حصول على تدل وأفذأ 

فعلاالمع ط؛ من فعل كث ؤينش المتمل، أر الخاصر الرمن في المحس حصول على 
ْضارءا.

أوهمزة وحدثة وأشباهها الأفعال هذْ من فعل كذ في الأول الخرف إلى نثلرت ؤإذا 
المضارئ.أحرث الأربعه الأحرث هل.0 وسس أوياءأوتاء، نونا 

القاعدة:

مكر؛سا؛تئضصممامسئ>"; الست رء( 
آحرفمن بحري مجدوءأ يكون أن بد ولا تمل، النأو الحاصر 

واقاة.والأة والون الهتزة وص 

رالاصشال.لاحال مانح ض ، أو؛عاوْ التكلم ذعن ؛ي ييء حدوث ض ل يل. محا ت المائع الفعل ( ١ ) 
وثري[ ١٣ت]يوث تذثمحا فيثثبيأق تعار؛ نحونوله وماالناب، التوتمد، لأم للحال ؤشته 
ت[- ٣٤ت ]لقمان هياه قءكسب ثادا قض ئنين، ^ؤتا تحارت 



ومتهواءساو اكهر اُلعك(رالزء الواضح الحر 

الاظأ:

::تحًتء
الثلما،نفع أجد - ٦ 

بالكرة.التب _ ١ 

ظك.- ٢ 

سابالث،.ئثلس . ٣ 
الحهث!

قيينل حقول ملي يدل منها كلأ لأن أفعال؛ المتئدئ الأمثلة في الأولى الكلماث 
زسحاص•

أفويأمرْ المخاثلب من تهللب منها، ك!؛ ش ال«تكللم وجذنا الأسال؛ هده تدبرنا ؤإذا 
المثمل.الرمن في عملا يأتي 

المثالني ررالعبا؛ !؛ ٠٥١١٥أمره، !؛ ٠٠٥®الأفعال س من فعل كل يسمى ذلك أجل دمن 
أمر،نع!؛ وهولذلك المتمل، الرمز في اللعب إتيال الخائلب من به يهللب الأول 

الزمنفي الإءلعام حقود المخاظب من به يطلن، الثاني المثال في ٠أطعلم٠ والفعل 
وهكJاممادفىتةثتالأفعالسبقة.ومرلذلك،فعر؛أصلضا، المتمل، 

القاعدة:

اشقلءا'.ام نحولئيءي م مدكث بمد!لأم; )٦( 

٣[ت ]المسد ،،ه يثيمة تعالى؛ توله نحو محإن، وأن، ولن، يسوف، النتن للاستقبال يئعيته __ 
لاوتِة:سم\[لٍقأه قت ثثومأ م ]الأءراف:مآأا[ ي ج ]افبمم:.أ[ ن؛< ةص 
.[ ١٣•]الشاء: تثتوه ين طق أقم قير ؟٠ ^٧٠، 

(.٣٤٤)،/ اكصيه،؛ *اكررس مرا. لم مثل؛ لم، بحد رةوتح يمح ان علاماته؛ رمن 
اجتهدي.مثل؛ المحاطه، الوتتة ياء نوله *ع يااصس1تة، الطلب على يدل أن وعلامجته؛ )١( 

٠صأ*ا د'اتيشدترسءناءرايه 
_U1.الديء تهلر واشرح ، _Xi الرئة٠ الدروس أجاع وانظر• 



املعالع(رابته الواحح الحر مولء باشادزض ااْعل تقسيم 

تمربمات

ص

الأمر؛وأفعال الضارء4، والأساد الماصية، الأفعال وميز الأنة العيارات اقرأ 

إلمه.حاج ما قمته يعص اشترى ثم وئامه قطثه الملاح جى - ١ 
طه.ممن أن فأخب اشاء، ش بملي دم اثام إر الطفل ئئلن > ٢ 

الأشجار.يعص واققتت المصايخ فآءامآت ليلا العواصث ما-ءثت 
هاريا.وقر واحدة فافترس العنم على الدئب تقئا - ٤ 
وتمار؛.بأزهارو ئئتث ولا نسالث، ومئع الستال أدحل _٥ 

مملم.لا بما مملق ولا الكلام، من محن ا-.لأ 
الكعام.على القعام ئدجل ولا اصتاك، وئهلم، ؤيحدء، الأكل نز يديك اءج3 ٧- 

(D

تلائثه:ماضيا فعلا ١^^^٠ الأسماء من اسم نزكز أ_ضغ 
الثملالقالي الزياج القفن 
الصياحالمحئ الحئ القطاث 

تلاقئه؛مضارما فعلا أويعده الأنة الأسماء من اسم كز نز ضع - ب 
الإئءالهلال اشائ الئيح 

الملرالثفه النهئ الصباح 
ay

1يأني مما الخالي المكان ش مضارعا فعلا ءصع )أ( 
م.الدجا-به...ثتيومممة.ا.الفأرة...منااقق 

.أ_الآم...أولأsuآ-الكل4...وراءصاحأه. 



:L_ منا الخالي المكان ني ماصيا ثعلأ صع )ب(. 
الخين؛."أ_الخادم...الخلومآ. الولد....١ 

رءلمق-إرهمنا•د\ظسو\ذو. 
(D

ماض.ضل مدوءة منها واحدة كل جمل لخص ايت " ١
مضاؤع.ضل مدوءة منها واحدة كل جمل لخص ايت - ٢ 
أتر•، ۶٠٠منها واحدة كن ني جمل يخص ايت - ٣ 

CD

الأفعالالماوئ،ي أحرث تكون سمث ممايع، فعن منها بكل جمل ثأرع ايت 
نملئة.الأئمة 

CD

تممايع ضل مها ْاض تنيركر؛ا'صل بعد الأية الجمل اكثؤ؛ا رأ(. 
الغلام..ترض ٤ ا.ناناكلاث. 

ه.ئ3دادثلث.>^. ١٢
مأؤّاروالدى.

ماضضل مضايع فعل تضركل بعد الأسث الجمل اكتب ٠ رب( 
تدت4.الولد تعيل  ١٤الئممور. يثري ٠ ١ 

ْؤةقماالثساثها.آ-مممرالتا0. 
1.تهياسم؛خضّم.يجااةاجثاوق. 

وابلالأ>ّالئكل:أص، سل إلى الأنة ادينل قي المضايغ حزل )ح( 
أةرأفيالكاد،١٤٠ا.أغثرمالئإ. 
٥اأشيتفيسمة.آ.آظالدزز 

يالمدق...أنطؤر ٦ الخذاء. أنهلث ٠٣



رابزءالمحك(النحوالواضح نهنئباءس1و اكهر وه11،عم 

)ق<

فأممر:كلمات ثلاث من مرتجة شدة جملة ي الأنة الأسال من فعل  ١٢نحغ - ١ 
إمثراخشئ ئثخرج يلبس حدج 

ماض.يفعل منها جملة  ١٢ئتدئ الأمد موصؤع ش جمل حمى هات - ٢ 
ممالع.معل منها جملة  ١٢بدكا النهر موضع ي جمل حمن، هاج - ٣ 
يالمدرمة.ئريتئل أممال يخمة تلميذأ فيها ثأمر جمل حس هات - ٤ 

لأًًسً

الفعل
الزمن()باعشار 

أمر،
أطعم،ت مثال  ألمل،ت مثال  ونت،مثال؛ 

رنهلم<،تمهن تأكلينته، نلعب،  إحرى صاغ، 
ر



الفاعلالُكأرالزء الواضح الحر 

امماعل

أ-تثوماثك.
البموض.تلح - ْ 

ابث.1_-أتم؛ 

الأمثلة:

ظاوالثصموئ.-١ 

الجمان.جزي - ٢ 

مأ_لتالزلاو.

الحث:

وانم•فعل من ممرن منها جملؤ وكل؛ جم)؛، كلها الثامه الأمثله 
محوجرى والذي العصفور، هو الذي»لار أن ثرى الأولى الثلاثة الأمثلة ني بحثتا ؤإذا 

هووالجمال الئليران، العصفورهوالال.ي فيكول هوالولد، لعب والذي الجمان، 
اللعب.تهل هوالذي والولد الجري، ء*إا الذي 

الأمثلة.يمة ش يقاد وكن.ا ئاعلأ، الثلاثة الأسماء س من واحد كل يسمى ولذلك 
آجرهووجدنا ببعل، مسبوقا وجدناه الثّابقة، الأمثلة في انم كئ إلى ئفلزنا ؤإذا 
مرقوعا.

الماعدة:

المعدل^.يعد الذي على ريل فعدرة، قدمه ثرمغ اسم القاعين )٧( 

والمنةالتئضل، رام و١لمم١اار، الفاصل، امم المعلوم الفعل بب والمراد اوشهه، معلوم تام )اآ 
احاسرانئلر؛ المعلوم. كاضل الفاصل كلهاترع نهي النعل• وام الفاصل، امحم ومالغة الخثئهة، 

اكدُسادرهصس.

وجمعا.ونس ونقردأ ، ٥٨ثد.ثرأ ومحمرأ، ؤيكون؛؛1^ )٢( 
مافرتنحون الضائع؛ أول، في الضارعة ؤيتاء الماضي، آحر قي صاكتة بثاء فعله أئغ مؤن؛ا كان فإذا 

فاد1.وتام نسن•، 
الراصدون.وامحن الهران، تقابل نحوت المفرد، •ع كان كما معه الفعل يقي اوجمعا مس كان ُإذا 

»الاوروساكرةأ:)أ/0أا(؛



ماححر١مح١ساادم ا1قاءل

تمربمات

رلأيأ:المحل تجلومن لإ القاعدمن استخرج 
الثكلأنكى الثور وقت الديالث، صاح 
٧١لدغ يبالأنلأئ شب اج 

الغائنحثت الملاح رنغ ١^١^، اشثثد 
(D

الآتة:الأس ين فل لكد 3اءلأ نغ 
ئقح؛؛كي تضغث ئخ 

تركبصام عثلس بمرب 

فاظلتواحدمنها كل يكون بحيث تجل هم، الأسماءالأبق صح 
تشأص اقلب التلما 
البحدالخادم ^ li»uاشد 

ك:ثلائم وص تحل من ءك محلا الأيأ الكلمات من كزن 
ال؛ئرأاكلمن  ظخ ئئا'

.ظتاغ  شكا التاجي
حبملالخصان 

>ةآ

الخروث المييص

الثلاثم السدمضارعأ ؤيكون ^٠٠ ٠١٠على منها واحدة نتشيكل محل ت كون 
الثاتة.الثلاث م، وماصا الأولى، 







djالْفهوو المحالءارابزء النحرالواضح 

ت«ري؛ات

)ت<

الأنة'الختل ين ته المفتول اتمج 
الورق.العلام نرق - ١ 

مأ.خيتاشاةاكنة.
مأ.أفظالثءاوالأ1دلم.

ال؛نائالئود.؛-أكل 

ثرسآ.النجار صغ - ٥ 
اليكه.1_ننىالص1ائ 

الثلمام.المرأة تلتخت - ٧ 
الثي3الهلأد.م_ابمن 

ay

بهضولأ منها واحل كل يكوذ بحيث جمل ي الأمحئ الأسماء صع 
ممابآالحداء النافدة الثمان 

الماءالمزص البمح الغيمة 
(D

الأنة؛البتل من جمالة لكز متاما يه مغعولأ صع 
ب_:حتاانياث.١^^. ؛.نزق ا.أك3الث. 

\،_نلحاليادره.ه_نمظابغ. أ_.زرعالفلأخ. 
المرأة.٩-صلت أ-كننالهواة. مأ.:نيالأاة. 

اليث.ر:ويو\يإ صوو: وتأخرءصم، يجوزصيماوسولبمضاكاءل، ر— 
إنماالكتاب،وت قران تحوت ماويمه، مج—، .اإناا، باوتحفورأ صميرأهمملأ، أحد.ءما يكن لم ما 

يكن.اط!لكاب 
مهما.الإءرايان الحركت لدم؛لهور نالث؛ احي صرب نحوت الألماس؛ س الفاصل ءل.يم جب يى 

(.٣١١)م اكءويت«ت ،اليئوس 
الاحنمة.يانع ث الدال )١( 



رابزءارلعا|ءا^ ٠٧١النم ،ا  ٣٢م  dJايقهول 

T
تالأية الأفعال من فعل لكت يه ومفعولا فاعلا صع 

يحمتأكز ئهلت قثلع 
تحمظعاب احتزم تعسز 

(D

•منيدة جمل ي يه مفعولا والأحر فاعلا4 ؟وتين محن اللذين الأمتين أحد اجنز 
ااالهناللم0الهزاءء ءالثفٍة. اتءء 8الؤلو.

الأرصءءالتالميذ• الأتدء ءالعزال. الخادمء 
(A)

الغيوان،من الثانية وفي الإنسان، من الأولى في يه المفعول يكون جمل أيخ هاُي 
الجناد•ثى الأخر؛ وش النات، من الثالثة وفي 

(v>

الإنشاءفي تمرين 
يه.مفعولا منها كز ش ءالقمحء كلمه تكون جمل حس هات - ١ 
يه.مفعولا متها كل ش ءاكلن، كلمه تكون حمل حس هات . ٢ 

(Z)

الإعرابقي محرين 
)أ(-نئوئج:

آ.ثأثثالئثاوقاة.ا_خئتال؛تثاس،. 
مضايغ.فعز تأثز: ماض• فعز حئز: 

النئب؛ئءتممع•٠اeتنرتي الجمزت 
متئوب.يه مفعول الشاة متئوب. ي4 مفعول ت الغثلب 



dJاا0قهول رائيامحاحح الم 

-ا١؟^، الجملكن أعيب * *أب، 
سمكة.صادالقلأم 

الأزهاو.ايتت تج؛ع 



العك(رابني الواضح الحر بدوااْقهول اكاعل بيد ااْواإنة 

مواثفمخوو اهاعو بين الموارئف 

الأْظلة:

العجله.الحصان تجر . ١ 
الوهزه.العلام قثلت ِ ٢ 
الجني.قاطنه رتتلتر _ ٣ 

الإئ•١^٤ ؛-تنقي 
1^6.اللاعب قدفت _ ٠ 

أ-حبموامحمحامح•

القائج:

•يأتي ما السابمة الأمثلة ثأئل من  Uiyujمصي، مما ءنJا 
انم•به مفعوو وكن فاعل كن أة - ١ 
الفتل.محه صدر الذي ص الفاجو أ0 - ٢ 

الفنن.عليه وي الذي هو به المفتول أن ء ٣ 
مرمع.آحرْ ؛^ ١٠١١أ0 - ٤ 
متصوب.اجره ه القعود أن — ٠ 

مح3<ص



و|لثبد|د1،تيأ رابزءالواضح الخو 

0ر , اسوأض

الأمثلة:

ا-المماحهحأوو0.

جميله.الصورة — ٢ 

ئنيد.م-الخني 

الحث:

نريع.ر المهلل -٤ 

اجيه.ر ٥

ْسثدينة.الأرص -٦ 

مفي الأود والاسم اسمين، من مرثمه منها جملة يكد جمد، كلها الثابقه الأمثله 
م؛تال.أ.يمي لذلك فهو الجمله. يه ابتدأنا الذي هو جملة 

:تواوقرأى مملوئ عن فأخياْ ي،طلة كد في الثاني الأمم على إصبما زضننا ؤإذا 
قانوما التماحة؟ ثان ما أمنتا: ونأل نتحثر، فإننا الجري، الصورة، التماحه، 
الصورةحلوة. المماحه هكذا: وقرأنا اصبما رقعنا إذا ولكنا الجني؟ نال وما الصورة؟ 

تامه.فانية استقينا مفيد. \د>تؤا جميله. 

التماحة،بحلاوة ^^١ ٠١اكزي هو جملة، كد في الثاني الأمم هو أفادنا والذي 
حيرا.افاني الأصم نمى ولألك الجني، ؤإفادة الصورة، وجماو 
•مرهوعا وجدناه التامة الجمل من جملة كذ في الأسمين من اسم كز آجر تأملتا ^١ 

فائر.السائق نحر ؛ ثمدْ جملة منهما تألف اسمان رالخير؛ المنيا ( ر١ 
ْجمالةمنهما المرين الجماإان وتسمى أه، المحدث هر والثاني حمته، المحدث هو الأول بكون ؤيتميران 

XT^T/T)أ1ووروساكءوية،: اسبء. 







الززارابزم الحوالواضح والقيدال0ب؛تيا 

<Z)

الإنشاءفي تم؛ن 

بدأ.منها كل قى لفظ يكو0 بحسث، الماء، وصف، ش جمل حص كون - ١ 
منهاكزإ قي لفظ يكون بحيث الدحاجو، وصف غي جمل حمس كون - ٢ 
■متدا 

م؛نفيالإماب
تموئج;- رأ( 

الغجتةبج4:

مرفؤع.بدأ ت الغجن، 
مرفؤع.حتر ت وظم4 

-الآت؛ثن الجملين أمدب - )ب( 
١مرنة اونسارة 

ألوث.اله 

T
كعي

r



الفهليةللحملة رامحيالواضح النحر 

ممغلفاص 

؛_:ثقواتنئ.

الوردة.ه_اةيكا 

الكتان.خذ .٦ 

الاصتلة:

البرق•١-لتع 
الدث.آ.مى 

الثلج.م_بمقظ 
التخت:

يمدلأتهئركيب مفيدة؛ جمالة ينمى الئاقة الأمثالة من مثاو كن أق تقدم مما نعرث 
تامة.فانية الث.اءغ 
جمالةكل؛ ولأف وفاعل، فعل من مرتجة منها واحدة كذ وجذنا الجمل هذه تأملنا ؤإذا 

فعله.جياله ئنمى فعل، ندوءة الجمل ءن؛ْ من 

القاعدة:

ج«اإهسمى وفاعل فئل ْن نترهب جملإ س ( ١١)

مت،تحريا 

ص

الأتية:للأفعال، فاعل يرصع قعليث جملا كون 
١^مئ ن١د 

ت2ئعلق؛،ايثكو يتنزى 

احثريىأثمر تئرق 

يتصر

يتنكئ
صحاف،

؛وخرم واسه الناثص الئعل او ٠ الظلوم نصت نحو■' العامل؛ رنايب، النعل س القعلتت الجملة تتألف وقد ( ١ ) 
.٧١ص0 العرسةْ انمروس اجاح صمدا. انمتهد يكون نحو؛ 



رامحه_ اكم الح1ْة

(D

اض:كل نائل س الأسماء من اسم كث مها ^،٤ تحلأ بملأ كزن 
الظلامالضاخ الثجوم الهلال 
انمائالدث الأتي الاJياش 

d(

ممايع:صل الأتوناعلأ الأسماء من اسم كل مها يمء فعلة جملا كون 
الوردةالمهلئ الحر الثممور 

التاجئ\ذوو الأائ ١^ 

(D

به:ضولأ الأنة الأسماء من اسم كل مها يجيء شيه جملا كون 
القمحالخثب المييض القغم 

امماباسْ اس القطن 

(Z)

ممحاؤغ.فعلها أحرى وا؛لأث ماض، فعلها فعلة جمل يثلاث ائت 

انمراجة.موصؤع في أحزى وحما ال٤نة، موصؤع في فعاليؤ جمل حس هات 

Q؛؛





الدلءارابزم الخدالواضح الإسْيةااج0أة 

وحيرتمتدإ من مها مأ ثتألث اممئه جملأ الأية الكلمات من كون 
آأ-.آئ نغلق الميدان الثوب

الن١ن الز>ة ذابله ممزى

مح اشلن اياب
محرجٌ)ا(1  ِ

منومرة الإنسان، مى مرة جمالتثن كز فى المنيا يكوف بحيث اسمثة جمل بت كون 
الثات.وثالثةمى الحيوان، 

فيماوالفاعل والفعل والخثز، المتدأ وعين الاسمية، الجمل من الفعلثة الجمل ميز 

رائق. ١٤٧١-

آ_:سثئلالجدائ.

قارئ.
الصيف.قى الحر سد س ٤ 

المئلذ•الفلاح جى - ٠ 
ا"_يغودالتاجنفىانلدؤ

الحصان.الخادم يرج - ٧ 
مكتور.الزجاج - ٨ 

خانع.ا،_القق. 
مفتحه.التوافد - ١ ٠ 

يايثكان.المديته ئزدحم - ١ ١ 
الثماء.من الملن أا_نزد 

(D

فعلية:يمل إلى الأسمثث الننل خوك 

مشرقه.الشص - ٤ نائم* الولئ ~ ١ 
مئللمه.١^^٥ - ٠ ناح. الكتاب - ٢ 

ا*_اثلنكثيت.مأ_ادمفئج. 

محلوج.فهو بذره، من خلصه القعلزت حلج )١( 



|لإسْيةالجملة ازرك(رابزء الواضح الحر 

>1(

اسمية؛جمل إر الآ٠ية الفعليئ ااجمز حول 
أ_قنمتالبمل.ا_ضاغالثح. 
الخائن.ه_تغنئ آ'_أننغاكطائ. 

1.تضيةاساغ.•ا-راثالأل. 

ay

الإنشاءفي محرين 

يها؛ثجيب جملة كن نؤع وبين تامة بجمل الأية الأستلة عن أجب 
؛_ئلأكأك;رممالأ؟ا_ماشكر؛الثرمماوة؟ 

ه_كتوبمنلخنها؟؟_نالننها؟ 

اترممالأ؟محوي !.بكم مأ_أناءنههئأمخشة؟ 

ءمحى<



اادُإكا)ايه الواضح ادم ا1ْو|ا)ع|1ههل تيم 

الأْظلة:

الن؛1حة.أحسي أن أؤيد -١ 
آ_أننيأنبمبدالتث.

وددنا•أد 'آ-ينرتي 

؛-لنأكذب.
الكنلأن.لذموز - ٥ 
القق.صرب أ ٦

مآزورقال من ذلك ءئجيب _u إليمحز -٧ 
أم؛تأء.صاكرن ت تال من ذلك اثجيب ئجارثك منح إدن _٨ 

امافنأ.ناغلق ءتج؛نذلكضةال: الهواة منذ ا،-إد0 

أمملم.كي جثت - ١ ٠ 
أثرة.ش حرجت - ١ ١ 

الوطذ•أحلم ي أتحئم - ١ ٢ 

الحث:

أف،الأربعة: لأحرق أحد نش مضاؤع فعل على الئامة الأمثلة من مثال تشتمذكل 
ثن.إذن، لن، 

الأمثلةطْ ني الأؤيعة الأحرف ءان0 من بواحد نسوق نمايع كز آحر تأملت ؤإذا 
مظثؤيآ.وجدئت غيرها وش 

مرتوعا.المعن وجدث الحرث هدا حدقت إذا ولكتك، 

بعدما.يأني الذي المضاؤع المعن تتمس-، الأحرت هل.ْ أن مهم ذللث، وبث 



القاعدة:

الأرسةالقواس أحن تقه ص اسائ النمل بجث  ٢١٣)
V،.أذن، لن، 

نمر؛غات

)ت<

ئضبني الثت واذكر مها، المتئوإ المفبمارعأ الأفعال وهمن الأتيه الجمل اترأ 

حصان.أبي نح لن ١. 
ثزمم\.نمظ ئي الشجرة هررت - ٢ 

الهواء.^٤، في يجلس أن يجورللإنسان لا ٣- 
يتجلدمو١ؤها.ثي رانيالحجرة فتغت - ٤ 

شمدثا•تكون ي ثؤد؛ا ْ-مح 
باللل.نام بالنهارش الإنسان يشثغذ -٦ 

م.ومتلها؛ انمير، مح)؛ بمسا ما ح سؤلها سيري، حرف ان؛  ٢١١
والجزاء.للجواب ؤاغن: المظل، السل لقي ولزن 

عواضغ؛حعة م غلك ؤيجب •حذويأ. وهي ران•، وتدتتب 
وكألب.يقن ولم يسرق، صالح كان ما نحو؛ مضي؛ يكون المسوثأ وم؛ الجحود، لأم بمد -الأول؛ 
اومملينالتهم ينصى المود، اجتهداوتمدإلى نحو؛ بمرادأانيسم،*إرراورإب•؛ -ال*انيت 

س>ةلوانأءقا;قد؛قى، نحو؛ اُ،لأماكدل«، س'حم«اكيسض»إر«، ؛الءالث: 
نجو.حم، 

هحمد.ازيغ يحقد، يزيغ لم نحو؛ م—ا؛ اُ يقي الممونة السمية  ٠١٠يمد • لرائع ا- 
لأتت4ءنحلقواتيم؛ش.لمامنيالئدقُوكدب، تحو؛ بطياو»لد،، الممونة بمدواوالممة -الخاص؛ 

امتغ.اولأن لأسغ، حشرت نحو؛ اكلل، ؤإباتهابمدلأم •أن• ُيجوزحذف 
T/m(الكتاب.سا من ُاظلرصبمماا، . •الدروساكصة•؛



اُلكارابير الواضح الحر الْونارعاكهل تيم 

يوم.كذ أنتاثك ينهلم، أف عيلق يجب - ٧ 
النوم؛،.إلى التكير ّأءتاد ت قال من يذلك ))تجيب ؛، IjJbيمح إذل . ٨ 
الشيق،،.الضوء ني معيد يقرا قال من بذلك ))ئجيب تمره يفعفنر ألذ . ٩ 

محرمى ستريح كي صفرة في ال الإنيتب - ١ ٠ 
>أ(

•آحره واشكل ملائما مقارعا يعلا وصغ الأتية، ١^٠^ أتمم 
ِ>ي. آن...سنني -١ 

...م اف الإنأكد .٢ 
م.الخنوئلن...

١٠٠افرأف النعلى -٤ 

...كث نرلأ ائتنيت _ ه
قلن...اف إلى س !.إذ 

الفلأغالأرنيم٠..و:ّمث 

التاجنءيأل...م_ترءن 
أل.بببم_ث>لماشن 

الكنلألي..._اشيد. ١٠
كث...التام اا_تئاوئ 

المناديىثث١...تشأ  ١٢
.تشالiيولم... ١٣

أف...الأعمى يستطيع لا . ١ ٤ 

:دءإذورامسثوق ممايع معل مها واحدة كث ئتدئ بجمل الأتية الجمل عن أجب 
كتابا.إليك ا_نأهدى 

كثيرأ.نخلا ^٤ ٠٢
م_نأشعءناوزاح.
أ-.م'حي

عدأ.يرقنا مثالب ء ٥ 

قللا.إلا الئلفل ا-_لأتامهذا 
شيثا.ماله من الرجل هذا يدم لا - ^١ 

قليل.بعد الثماء نتم9لئ . ٨ 

كدوب.ال؛ا> هذا أن ر ئ .٩ 
مريص.صدشا أف عبت ء ١ ٠ 

تبعدهما الهضاؤع واشمحلآحر م(ا، ٠0ررأالحرقتنت أحد الخالي المكان في صع 
القطار١أدرك \حو'قؤق... س ٤ أّافر.  ١٠٠أحب ء ١ 



اوونا>عاكهل تيم المكارابيد الواضح ادم 

Y--؟_...أئ؛
أنجح.'آ_تنثنى... 

الحيوال.و؛ندب وؤ}ئتي... - ٥ 
أووْ.يجئه  ٠٠٠أطاع — ٦ 
(Z>

أخرم.والهلإ الأمة الجمل في ثقايع كل على »لناا أدجن 
دنته.إلى يموئ المل<ئب - ٤ الغائب. تمئ - ١ 
فرضأحوق - ٥ الصباح. في يتأحر محمد - ٢ 

1_اطئفيالنثؤي.م_أسافتوحدى. 
O)

الأحرفجميع رامحمتوف ناصب، يحرف نسوق ثقايع منها بكل جمل بثماني ايتا 
الناضة.

الإنشاءش ممرين 
;منصوب ممايع فعل متها كل يثئمل بجمل لأمة ا لأسئلة ا عن أجب 

الماور،،ّة؟يحلن، لم - ٤ بالثار؟ لعبت إذا تخشاه الذي ما - ١ 
الأصدقاء؟ناحتان قال; لمن تقود ما - ٠ معلمك،؟ أوامن ئخالم، هل - ٢ 

آ-_ليتنثئالشوايع؛انء؟الفاكهة؟ من س تجئ، "\_طذا 

رأ(_ومهمقجت
الخادم.يحضر أن أييد - ١ 

مرفوغ•ضايغ فعل ت ١^ 
مت،.حرث ت أف 

آحره.على الئلاهر٠ الفتحة ئصبه وعلامة ب١األا،، منصوب، ممايع فعن ت تحضن 



مذاو}حارامحي النحوالواحح ه0ونارعالقهر تيي 

ءاءر؛مةوغ.الخادم: 
الخوان.محمت تدب لن -٢ 

صب.حرث لذت 

طرآخرْ.الفتحة نصه وحملاْه ا دألذ* هتصوب ضائع ح ت تحدب 
أرةوغ.ئاحمت محمد: 
منصوب.ي4 ضؤل ت الخوان 

■الأيين ادبمال؛ءن أعرب - رب، 

■بمضج م ١^■^ جلس 
١اشب يلهب إدن 

دمحمح0>ءوقا 

الضائعالفعل 
)تواصه(

تقيمإذن  الكسلانموز لن  يعددالجررحوان 

ر





اُلعكارابيي الخوالواضح ايوناؤعاصو جزم 

القواس

•وهي الآت؛ة، كالخروف جازم حرث نبقه إذا الئضائ السل؛ يجرم ، ١٤)
اكاهءة«،وارلأ ررلمء 

يتميالأود والحرث واحدأ. مضارعا فعلا تجزمان الئاهي4>< وولأ ؛، ١٣١٥( ١٥)
الفتل.عتل عن تش والثاني اJاصي، في الفعل حصول 

حصولفي أوتع الأول الفعل حصول أن وئفيئ ثملين جزم ®إن؛؛، ( ١٦)
الثاني.النمل 

نهريات

الآت؛ة؛الجمل المجزومة؛ي المفادعث الأفعال عين 
•بحرالتها ئئم النار من تقرب إل - ٦ ثمعلر. ولم الثماء غامت . ١ 

آ.لمبمضنلإابرخئ.
الزاح.كثرة "ا_لأثنؤئ 

؛_لأتثنبوأثتث.

يغرد.لم العممور . ٠ 

ثث.ندخ لمرل- شينا ئتلمر إن - ^١ 
يخمئاك.؛aU مرب إن س ٨ 

نقعه.ثجين أن فل تلعاما يير لا ء ٩ 
أئب.ولم كيرأ مشت - ١ ٠ 

فازتوهي الجازمة، الأدوات إحدى محسقه إذا الضاؤع الفعل يجزم )١( 
اكاهمة.ولا الأم، ولأم ولما، لب، وهي؛ واحدأت سلا يجزم م ن- ١ 
وهماوءإذماه، ءانء وهر وجزاءْ، جوانه والثاني الشرمل، فعز أزلهما ئى يفعين: يجزم ونسم .٢ 

ورأي•،واكيئما•، واخثما<، و'أويى•، وءأين' ، ٠jو•أياواض'، وامهما•، و>ماا، ورنن•، حرفان، 
امماء.وكلها 

إنالنون أوبحن.ف، الأحر، معتل كان إن العلة حرف يحيف أو الفلامر، بالكون المفاؤع الفعل ؤيجزم 
(.٣٧٥)(/ اك>ريةْ: ءالدروس الخسة. الأسال، س كان 



او>آنادعالممل جذم لآأل0جا الُكا رابز/ الواضح النحر 

نمل:واشكدآجنكلأ الأنة في!لثنل اJضارءة٢النى الأنمال ض راو;إ« )أ(.أيجد 
نوءدْ.عن قأحر القطار . ٤ ا_يثمرايتال. 

النباحه.\تطإ - ٠ أحيو. ْع محمد نحضن - ٢ 
مرئه.يحلب الملاح - ٦ اللب. في وقتا اصح - ٣ 

تاأ-محره واسكز الأتية الجمل في قفايع خمل كز قبل الناهية )الأو صع ٠ )ب( 
المنزل.أثاث ملث . ٤ يالمداد. نديك ئلرث - ١ 
لك.ليس ما ئأحد - ٥ متك. أصفر هو من ئفرب ٠ ٢ 

أ_ثبزاسمشائة."ا_ثشزبمنالمى. 
(D

آجره•واسك3 حال مكان كز مضايع؛ي ضل بوصع الآت؛ة الينز أكبل 
اُ-إلمراكيرأ•••عملث... في ثهمز إذ ١. 

القيه...الفاكهة ي"_إذ-أكل ؟_إنتيمباسءابرد... 
ندف...Jالمداد١إذ... ٨- ئندم. إذ... .٣ 
والدك...صيحه تنع إذ ٠ ٩ الجائزة. ئتل إذ... . ٤ 
♦ا_إئسافن...التاجر.٠. إذتصرق .٥ 

دولمء.مجزوم مفايغ خمن منها كز في ينل بخص ايت - ١ 
الناهيهء.ب»لأ مجزوم ممالغ نمن مها كل في ينل بخمس ايت - ٢ 
منها؛®إذ®.واحل•؛ كز ت؛تادئ جنل بخمس ايت . ٣ 

(D

علىومنتمله المعنى في لها اؤيه ثاحرى يمله الأتية الجنل من يملة كز تد.د صح 
تمجزوم مقارع خمل 

ب_ماناضمس؛المناخ. ا_آتنك 



الولد.بث .ط ٨ آ_إ.؛قبسائامار. 
اكل.أكز ما — ٩ الخوان. سديب عن ابتعد - ٣ 
الزجاج.انكتز ما C ١ ٠ دروماك. إهمال عن إمتح - ٤ 
أرصه.الفلاح حرث ما — ١ ١ أهله. إلى رصالة الغاب ارتن ما — ْ 
_آهجرالكذب. ١٢^. ٥١الماء ثرب عن امنح . ٦ 

الإنشاءفي تس؛ن 
الماضي.الرمن ش متك اعمال صدورحمسة مها نتفي جمل حمس كون - ١ 
_هإنا.|مأدوءْ تكون الخوان على الخلف موصؤع ش حمل حس كون - ٢ 

حمس.صمات الاصاف عن حائما مها ئنهى جمل حمس كون — ٣ 

تمرين؛5،^^
رأ(_نموذجت

ميد.سائر لم ■ * ١
دهما•لجزم مي حرث ت لم 

أحره.على الaلاAرة الئكون حزمه وعلامة بْلماا، مجزوم مضايغ فعز سارت 
ميلت

يحصد.علق تزيغ إن . .٢ 
وجرائم•جوايه ُاكاني الشرمحد، فعز الأود فعلتن، يجزم حازم سرط. حرث إن: 

وهوءلىآحرْ. المكون حزمه وعلامة _)النأا أمجزوم مجماؤغ فعز يزيغ؛ 
الشرمحل.فعل 

السكونجريه وعلامة الشرط، جواب أنه على دءإزا مجزوم مضاؤغ فعز تحميه: 
أحره.على الذلاهرة 



ااْونارعاصل جذُ ملك{رامحي اراضح اكم 

Iالآ1ي4 المحمل أعرب — )ب( 

لمثمرحسنمخ•
لائمئ.

•يتألم الؤصاى اياه يضرب أن 

المضارعالقمل 
ه(٠jتجوا
I

م

واحداسلا يجزم ما 
.تتت1

اا ر أسالأمر ١٢١؛لتا ك1محة الم

حص



اُلرك(رايزء اكحوالواضح |وْربما)ع|افهل رفو 

اساوعاصل زفغ 

الخثلث.إ_ئرد 
ه_تثوئالياث.

1_بمصكلماكاض.

الأْظة:

ا_ئهلينال>ماط.
المسافر.تعود .٢ 

اللمغب.سير _ ٣ 
الحث:

وجدناهاأواجزها تأملنا ؤإذا مفارقه، أفعال كلها المتقدمة الأمثلة فى الأفعال 
١^؟نبن، فما مرفوعه. 

أوثوج—،ثمنها، ئوجب، التي الأدوايت، من شيء يتمدمها لم الأفعال ط، أ0 الثسنؤ 
الريع.ننب هو الجزم وأدوات اشت، أدوارت< من فحلوها ارمعث،، وكلائ، جزمها؛ 

القاعدة:

الجرمأو التمسر أدوات من  ebfسسة4 لم الصائغ المعن ترهع ( ١٧)
تؤرئات

ص

رفعها:ننن، وين الأنتن الجمل في المرفوعة المفارعه الأفعال عتن 
النصيحه.سنع أف علتك . ٦ Jالتكرة. تلعن، أن علي نود — ١ 

١() ؛

رهميتكلم، هر نحوت الغمّة؛ الأعثلة ني النون منها ؤيترب يكوذ؛الصمت، ان الفعل رم في الأصل )١( 
•نمعون 

البرية،يمللث؛ ريالعدل الرعية، تصاغ نحوت حازم؛ ولا ناصب يسقه لم إذا يرغ هر و- 
نحر؛آ النصب عند والفتحه الث.ني، عند الضمه آخرْ على مدر ئحريكها غكدر بالألف؛ ثعتلأ كان إذا ؤ- 

بس•ولن بش، 
ؤنرتقي.نمر نحو؛ الرفع، س الشئة آحرْ على مدر صمهما فلاسقال بالواوأوالياء نملا كان إذا ؤ- 

(.٣٨٠)؛/ْاكروسالحوة«:



الؤناوعاكهل وفو حو0إك ١لردcا رامحة الواضح النحو 

سابه.نظافة على حرص الذي الوقن بءأحب اتجز. الأطفال أ_نثد 
المعدة.يمد الكين الأكت - ٨ شرةمأثلاأبمللها. 

الحريف.في الأثجار أوراق ئمظ - ٩ الأرص. يحرث الثور - ٤ 
المحن،.هراء؛ من الإساذ نتقيد - ١ ٠ والمزايغ■ المنازل يحرس الكلب - ٥ 

d)

الخالة;الأمكنة في مرنؤع مخايع فعل بوضع الأتية الجمل أتمم 
ا_الإوز...فيال؛هر؛اشلن. ا-اكلألح...

الئغر.لأ_ايتاتى...الفأرة. ..ب أ_القق.
المصساخ.... -الولJ ٨ الئم. ٣-الحلأق... 
ه_الخادم..._؛.ائؤ إ-الثاجن.ءؤ
الزرذة....•ا_المث،١^^٤١ ه_الرأهّ.ب 

مرفؤع.مضايع بفعل منها واحدة مأ تسدئ جمل حص كون - ١ 
مرفؤع.ممايع فعل منها كلأ يتوثق. جمل حس كون - ٢ 

الأنة؛العبارة في والمجزومة والمنصوبة الخرفوعه الخضارغه الأفعال عين 
بايها،في والهواء الماء يدحل دلكي، كثمؤ،، لا كي، ررعها نل أرصه الفلاح نحرث 

إلى Jla؛ljأن غير من الهواء ؤيمر نهلجها علير يقمر الماء فإف ذللثح، نفعل لم ؤإذا 
ثدئ.فيها العاملين ثعب، وين.م، غلتها، تقل وبذللث، أعماقها؛ 

(D

الإنشاءفي تمرين 
مرفؤع.مخايع منها واحدة كز في ارالتمزه موضوعها جمل حمن( كون - ١ 
مرفؤع.ممايع منها واحدة كز في موضوعها جمل حمس كون - ٢ 



املعك(رايزء النحرالواضح الْتيارعاكهو دفء 

مرمع.مضايع منها واحدة  ١٢؛ي ^٠ ٠١١٠موصوغها جمل حس كون - ٣ 
الإعرابفي تمرين 

الألأتالجمل )ب(.أعرب : ٤٥٣٠)آ( )آ(.ث«وقجت
الدجاج.اكاث يأكث 
مرمغ•ممحايغ شلا اكت؛ 

مرمغ.فاعت اشلب: 
منصوب.4ُ شُوق ت الدأحاج 

؛ّتا؛الءئذ.
المنازل.الحمر يحرس 

يلهب.أن الولد يحب 

المضاؤعالقمل 

٠مصوب ص

ناصبسهه إذا  صتجرد إذا 

التصبأدوات 

1
ء1ىاكح:

نياكوكد نون مع 
الخسةالاطة 

بى

تالمكون على 

التسوةنون •م 



اهواتيوص اميعالءارامحه الخوالواضح 

الأْظلة:

ا.الزخامشوث.
ئظش.الت - ٢ 

ثددأ.الزحام كان س ١ 
ما_كانادقئظما/

مأ_اتيبنميت.
إ_اتنثقارّت.

'آ-صاوامحبنمٍرأ.
؛-ظناتزدةارّا'.

قوي.الخادم ه_ 
نثث.العامر - ٦ 

نيتص•٧-النقم 
م_الجوممهلت.

مشسر.العامث - ٩ 
.لال؟مذالآ.

كث.-الخام ١١
مأا-الشارعئزئجء.

ما-الأتلثضت.
أا-اشانثألآؤ

متا.الخادم ٥-شو 
ثشيظ.العامل؛ ليس - ٦ 

ضبمأ.أصح - ^١ 
الجوممؤلرأ.أصح - ٨ 

العامدمتما.أنثى - ٩ 
الزمذاُلأ.-أنثى ١٠

كثفا.الخام \\-س 
الشاؤعمزدحما.-أصض،  ١٢

ضرأ.١^ -قم؛ ١٣
؛ا-ةم؛اشانئ؟رأ.



(cJjMرابز/ النحوالواضح اماموِكا واخواتيها أبجاة 

ئممدأ.المصاح ثان - ١٠متقد. المصاح - ١٠
_تاثالمريضمتأل.١٦متألم. المريض - ١ ٦ 

ايحث:

علمت,كما مرفوعان وهما وحير، متدا من يتألث الأول النم في مثال كئ 
أحدمنها كل على دح)، أن يعد عينها الأمثلة رأيت الثاني المم إلى نتلرت ؤإذا 
بات.- محلت - أصحى - أمي - أصح - لتس صار- - كان •' الأفعال 
كئفي مريوعا الأول الأم وحذت القمم، هذا في الأسماء أواجز تأملغ ؤإذا 

الأفعالدخول من إلا اشتير هدا حدث وما جميثها، متمويا؛ي الثاني والأمم الأمثلة، 
المممدئ*

وتنصباسمها، ؤيمى الأول فترغ والمر، المبتدإ على ندخذ إذأ الأفعال فهذه 
خ؛رها.ؤيثى الساني 

ممايعمنها يأتي لا أن غير عملها، الأفعال هذه من والأمر الهضايع ؤنعمذ 
أم.ولا 

المجتدإائمافت تفيد ٠كانا؛ أل وحدت أمثلتها، في الأفعال هذه معاني تدثرت ؤإذا 
الماضي.الزمن يالخر؛ي 

حال.إلى حال من المتدإ تحول على ئدذ وررصار® 
النفي.تفيد وءلمى،؛ 

المتدإائصاف ئوبث، فتفيد و®Jاتا؛، وءءلرأا؛، وءأصحيء، وءأميء، ءأصح،،، أما 
اكرسب.على والليل، والنهار، والصحى، والساء، بالشاح، بالخر 



القواعد:

وئتصباسمها، ؤيثمى الأود فترهع والحبر، الميتدإ على كان ثدحز ( ١٨)
-ؤؤآطؤتتمى الثاني 

وأصحى،وأمتي، وأصتح، وكز، صار، تقدم، ميما كان مثل؛ ( ١٩)
وسسس0الأتحادأضاتكانلا،.وبات، وؤلث، 

إلاالماضي، عند وأ>بملأن مضارع الأفعاو سْ من نعل لكد ( )٠٢
أمُى.ولا يع ١١٥٠محها فلا ولى٠١ 

تمرئامحت،

حت<

الآتٍة:الجمل ئي وأحواتها وءركاذا، وخر اسم كد ين 
ميحا.النيئان ليس — ٥ ئجاعأ. نحمود كان — ١ 
هقيرأ.الغي أمنى - ٦ جائعا. الأحماوا أصح - ٢ 

ب_أضضاىنس."ا-ص1نالأثدآجرأ. 
كشرأ.العنب محلل - ٨ نائما. التكلن* بات - ٤ 

لفظة.ءشرْ ثلاث فالمجمؤع فتئ، وما ١^٠، وما يرح، وما زال، ما ايفأت كان أحوامحت، ومن )١( 
امام:تلاثة على وهي 

وبات،وظل، راقص، رامح وامى، كان ت لمانية وهي الخبربلاشرط؛ البتداؤينب ايرم م- 
دبس■ومحال، 

راتفك،.وض، يبرح، ذال، • ادبمة دْي أوليه؛ نئي علته يقدم أن ;شرط العمل ْدا يعمل ما د- 
ءدامء.وهوت الظرفية، الصاJرية  ٠١٠٠عليه يممد>م ان بشرط يممل ا م- 

٠٤٢ص^الأر؛يةْ ال-رو'س رْجا"ع ، _A'TالناJى؛ سلر ؛اشرح اننلر• 
فتئ،وط انفلث،، وما زال، ما وص؛ الأفعال؛ بقية واما اضأ، أمر ولا مشايع منها يأتي فلا  ٠٢١٥٠وكدا )٢؛ 

الال،روسءجامع غير• لا والضالع الماضي منه يأتي أنه بمعش ناقصا، تصرفا تتصرف فإنها برح، وما 
ادر؛؛ةْ



واثكاإملإلكلمةني1:ص الئنل يملأْن طىكن أيجدءلكن« 
ي_اوابت؛ضح.أ_الغوصةمتوئ, مسثقظ. الحارس .١ 

UfUJl.Y .الخادمناتء..خ.ه_الثغئج. ؛
الشذثتخقض.. ٩ متماعد. الدخان . ٦ مننج. الخنان ٣. 

>D

مها:كذكلمة وامكدآخن الآJة، الجمل من جملة مأ على اصاره أدج3 
ب-التؤحائ.بارة. ا.اشمئوريى. 

راتق•الماء - ٨ مخنوث. الممئ - ٥ ناصج. الئنئ - ٢ 
نمص..الكتس ٩ حلإ' المكان - ٦ 'أ-التورصاءيمؤ. 

d(

مها:كلمة  'jsواثكرإآخر الآJة، الجتل من جملة كن على ءلمسء أدج3 
ي_الجدانئئ1.3.\صج. ا.الاةمي. 

جائع.الث - ٨ مئ. ءالهواء ه أ_الثلرامقهزر. 
ا-ادءجما-.الُلنشفو. •آ-الآ.ئئين. 

<Z)

رائئدمءتءد؛ُيا:اْءرتااا.نء'ضءدمحهسالألالآبم، 
ثمقح•الورد • ٧ مثري. العممور . .٤ صاح. الديث . ١ 

\،>التليئئشيق.ه_الونخاثت. أ_الزنغئ؛لت. 
ا،.الثل3اإفو.الضءاثكث. .1.مأ.الاةجامد. 



واذوات،هاومحاج رامحي؛؛؟ ٠٧١ادم 

)٦(

بالثكل:لكلمابجا أواجز امحبط ثم الآت؛4 المحل أتيم 
العدد....مأ ٥ الءاكلم... كان _١ 

أ.باتالذل1للم...م1>صاناكوو... 
الئجٍن...ب.؛أئش الدواة... "ا>وز 

التثلئ...٨.أصئى التثمج... أصخ — ٤ 
(v)

^سلوففياوكانالخار،وابلم0م:
ح؛زأ.٠-صار... منبدأ. ١-كان... 

U... JJ_Y .^.أ-.اصحاؤ.نلٍا
ي_بمأا؛مأ.:سغ 

خ_تذجم...مزدحما.ننردرأ •• بمجي - ٤ 
(a)

وهصاوا<,ْكاناا، من: المماؤع على مجتها اثنتين كل 3ثيإأ يتل ثماني كون 
الترتيب.على وءباثء، ر)اأصخ0، 

الإنشاءي ممرين 
دءكانء.منها محالة ت؛تدكاكل يحث ْادمُ، رصف م يتل حس كون ~١ 
مجتهامحلة كل تبتدئ بحيث ْالماءاا، وصف ي يخل حس كون - ٢ 
•منهابْلسْ جملؤ كل تبمدئ يح؛ث ْالكتابا، همروصف محل حس كون ٠ ٣ 
مجتهاجملة كل ت«تدأئ يحيث ءالكملأنء، وصف ي جمل حمى كون — ٤ 
•مهايءأمسىا.جملة كل تبتدئ بحيث ، ^١ ١٠١١٥وصف *ي تجل حس كون - ٥ 









مثة.أ0 وجدت - ٥ مجتهد. البيد -لثث ٢
ممن.الت>لكناشء1ب ا--إمثغ مأ.در؛التا>راح. 

نه1:كالْة واشكدآ>كد ذ ص يطومن كد >، طء ادخل 
ممن•البموص - ٤ لأمنه. النجوم - ١ 

ه.الثتاةثشت.أ.الجداةضق. 
كير.الماء - ٦ مآ_السثارْضسه. 

بمسالألالآئ،وافلآ>كتسمها:أيجد 
قويه.اشلله - ٤ كبره• الدراهم - ١ 
هادئ.الثم ه_ وامحع. الئارغ - ٢ 

أمن.ا-.ابئع م_اتئلهشيته. 

نجها:كلمة كد واتكلT> الآتٍه، الثنل من مجطة كد >، ءلمده أيجد 
؛.اك>لهصتن.نائم؛ ا-اشام 

صحخ.الخبئ - ْ ئظٍث. الكوب - ٢ 
أ..الدرسنهت.ما_الققهلذيد.ْ. 

d)

تيعاوْ الأسمين محن واتكل جمالو، كد من الخالي الكان ش متامحسا حرفا صغ 
ميضة.التت _وولمني... ٦ حسنة. النتيجة نرثي... — ١ 

.pJaPالمصان ... تمم، - ٧ قٍحا الولد ... ٢-الوالدمؤدب 
متأحر.اكتار أخرالحمال... - ٨ الجوداقئ• ••• محد-يد الهواء - ٣ 

)نملر(.المشرا: االمص؛اح تماطر *بمع الكب، ب بمان ما التمطرت )١، 





|ةواذواتهامحك ص_( الخوالواضح 

اسوض 
)أ(-نموذج؛

واجب.الأدب إن - ١ 
تؤكد.حرث إف؛ 

متصوب.إن امم * الأدب 
واجب:خيرإنترئ.

سس4.حرث • كأن 

اسمكأ0منصوب.الهرم؛ 
جا؛ثخنكأنءرمغ.

الأيأ؛الج٠رن أعرب - )ب( 
ثجاع.الجندي إن 

نور.العلم كأن 
قيب.المزد لعث 
محنالمه.الثمز ليث 

•التايلرتمت أن المدرس علم 

<E>







اسارامحي الواضح النم جداولهم

d)

الخاليالمكان ى جرثلاثم حرف بوصع الأية الختل من جملة كن أتيم 
التتض.ئرقدالئجاجه... -٦ 

الشاء.ب.تلمعاونى... 
الملييق.التاس... انتثر _ ٨ 
رءك4.... النام 'كائ .٩ 

الدواة.... ١^٠١٥ وصت - ١ ٠ 

نء.ا ١

اشيء.أ_ظؤى... 
ث،.٠JJالخا... ما_أصعثا 

ثساش«عير قشي لا ٠ ٤ 

الحصان.... تنج\ اثتتتت . ٠ 

آخزْ:واشكل الخالي المكان ش أناسس، اّم بوضع الآت؛ن اليم من يملإ كث أتمز 
س.االملم تزنث، - ١ 

آ_قيالملميض..؛
الجر؛إر...مأ_ياق 
من...المثلز ٤-تنزل 

•ن...الأهب يتخؤج — ٠ 
—ا'-اداةلأمحممنءن 

..٠ من الأحديه صثع - ٧ 
فيوجهها الست، قفلن - ٨ 
ل..ئعلأ الخداد صح - ٩ 

ض...اتد _ءض.نه ١٠

الوليدةئ..اا.اخنيى 

أضئمن... ٣١.١٢

الخروف.ط، وامتوف تحوكهأ، التي الجد حروف ين حرث منها يكن ينل تبع كون 
<Z>

جر؛بحرف، مجرورا منها كل يكون يحيث تامة جتل محا الأنة الأسماء اسنمل 

القلمالماء النماء الأرضق 
المنزلالشر الكرة >-، ٧١







التعتسك(رامحي الحرالواضح 

الاطة:

مقيد.محاب ط! . ١ 

مغيدأ.كتابا محرأث _ ٢ 
تفيد.محاب ش ٣.^ 

سح.متدان هال! . ١ 

ميحا. IjlJiJرأت؛- ٢ 

ئيح•مداج ش جنيت - ٣ 

الجمياله.الوردة متحت - ١ 

الجميلة.الوردة قهلئت - ٢ 

الخميلة. ٢٧١مأ_آ>تإر 

الحث:

الديالأمي ئنت ءاليميلهء، »نسح0، بي0، ال؛لأث: الكلمات من كلمة كئ 
متعوتا.نلها الد.ى الأمم ؤيسمى نما، سس وليلك ء؛ه، صفة على ندف ت أي نلها، 

رفعهفي المنعوت نتح وجدئه الأولى الثلاثة النعوت هالْ من نمت كئ تأملت ؤإذا 
وجرم•ونصه 

تبعامجرورة، ثم متمّوبه ثم مرفوعة جاءت الأولى الثلاثة الأمثلة في ءمفوا فكلمه 
وهل>االباقية. الأمثلة في والجميلهء ءئيح، الكلمتان: وكل.لك تبلها، المدكور للأمم 

.١٠٤٠ما ئتعت كلمة كز في عام 

يه'بملق عا ارأحوال يمضاحواله، اممدٍن بمد ياذم ما رمد ابمأ(؛ التعت)ؤنصالمنة )١( 



رابيدالواضح الحر ا1نهت

القاعدة:

ءجالأم محبمش ئة، ق م صثة على يدق لئق اضن: )٣٢( 
ي/

دجرإى•ومب رتحه م النتثوث ثتع التئق ( )٤٢
تمريات

>ت(

آجزه:واشاكل حال محكان كذ ى متا>سا نما صغ 
ا.الولو...ثح؛ثأيوة.

••• ميدان هم^ جؤيط " ٢ 

م_أمحنمنالقراءةفىامح،...
صاحتت.بيق... الم.التفر -٤ 

..صديق. مجن لجت عدو... - ٠ 

الماء...لا — ٦ 

ب_الخلاةا..تاق.إالأاوم.
صاجتة...زرت — ٨ 

ا،-لدبموع...
محا.تانثوافىاص...

>أ<

آحنْ:واسكن الخالي المكان ش ئتاسا ك)وت\ صغ 
تديع.في... الصورة وصغت - ٦ المائل. اّيحئاالتاس... 

دسي؛ارضم ائت ليشم )١( 
حاءحاليالأديب.نحو: •سرءبم، صمات من صفأ نتن ما إادءة؛ةي؛ 

حد.الحتن ارجل جاء نحوت ؛١٠١ دارتاط بمتيوص تحلق *اد صمات س صمئ يين ما ت والي 
بالحس،وصمه القصد ليس إذ الرجل؛ صفة ييين تلم الحس 1ما حالي، وهو متومه، صفه ين قالأديب 

إليه.التسرب صاحأ4 لأته بالرجل؛ ارتياط له الذي النهل صفة ين ُإنما 
وتعره.نمقه ي ابما بمه وجره، ونصيه رنيه ش توةٌلأ *عللقا التت ئتع وكما )٢( 

ولأتيثه.تذتمره وم، وجمعه، ونقيته إهراد. م ايشا يتمه بآن الحقمي ؤيخص 
بميه.4ا وتأي؛ه تدتمره م ُيراض داثما، مقردأ ؛كون المي وأما 

منصه\ُمأ محه توصح مقيئ وصيأي ص'آ11, المحرية• العروس واجا"ع (، ١٧٩)T/٠اااروصاكحوية٠ت 
IXA الكأس



ممترا.النم... ي ب.أبمنت أ_فىالبم1ن..؛سؤ 
امس.ح.أيثاشن»يّ..الك؛يئ:طثاسة. ٣-؛.. 

الثماء...لأمية.ي . بمأناصجة. الشجرا... ثحمل؛ - ٤ 
*ا_أنىفيالجو...محقا.ه_لثأؤوس...يؤذ. 

(D

توالمتمت صطآحراشى •ع متا*سؤ شون انأئها ثم جمل ي الأتن الأسماء صع 
نظرنطت شق نهر 
الثسثانالساء المنجد ؛^٥ 

القطارالثقة البمر الئماء 

(D

صث9ل*ع الآيةا الأرصاف بأحد متقون اسم على منها واحدة كل ثشئمل جملا كون 
والمتثوت؛النعت آحر 

النثلفذايلة ثاصجة عذب حشن 
المغلوجالغلو الرائق ُُّقدس لامئة 

ay

مطةنكونالفا>فىحءاشو-أ.
منعوتا.منها كل همر *4 الممعود يكون نعليو جمل حس كون ~ ٢ 
منعوتا.منها كل ي ال؛تالأأ كون امميؤ جمل حس كون - ٣ 
منعوتا.•نها  *JSي الخن يكوذ اصميو جمل خمس كون - ٤ 
مجرورمنعوت.اّلم منها واحدة  ١٢ي جمل خمس كول - ْ 











اكم1ل0ضتيد،ااؤن0أة تْ)ينات إجابة 

■هي المقيدة الجمل 
\لإط\ئشخ.)٣( 

الشى.م الثمفوئ )١( 
الولداكدالفاكهه.)٢( 
اكونثمثالأد٠ز.)٣( 

)٥(محرص إجابة 

جميلة.بمة لءالا٠ 

.الأزحس.

انء.الولد؛ي .لمح 
_اك3سيداص.

محد_سلأ(جابة إ٦ 

ا-اليللمنور
واصحالحي 

الشس

الشجرةعلى الثصفور ٢" 
يالتعلمالعلم إقما 

مماياالطالب اشترى 
الخاولةحالت الأساد جالس ٣- 

النافذةمن ١^^١٠^، ننلر 
صثدصب)راثفوف.

تثليث.الثوب )٦( 

تجوب.المهيب )؛(الولد 
يئ >ه<الجذاة 

l٦(الق٠ئتضاث٤(.

(١)

مثمرة.الشجرة ٠

ء.اءلعه.لمّى ا٠ 

(٢)

بالكرة*أحش يلب -
الحصان.القارص ركب ي. 



ءالجاف >آجواء تْر|ينات إجابة املعالءارامحي الحرالوامحح 

ااغْه«ءأجزاء سرلأ؛ات إحايه 

(١)

حاد اتن حران أشخاص الحمالةرقم 
الشارع

. . زيد (١)

. . الحمار ءل (٢)

الستان - الكلب - (٣)

- الرمال - الولد (٤)

الخطا - - - (،>)

ايل - - الغلمان (٦)

- . كثاالدف، 
- (٧)

- - الدجاماست،،  - (٨)

. الأزهار . الماي (٩)

البمر - - الأولاد (١٠)

ايارالخلد،  - . - (١١)

الدواةالدائ، 
. - - (١٢)

 _<(٢٢
الحروف الأنمال الأسماء الحمالةرقم 

- متم محد_الاب، (١)

- اكاجر.القش (٢)

. -زرع القص- الفلاح  (١٠)

. يترأ ،سامد_الكتاا| (٤)

ق يحل الهواء-الحجرة (٥)

،> تهلتسا  الثمر-الأرض (٦)

- بمرث الثور-الأرض (٧)

،>٠ م^نم الأحدة-الحالد (٨)

،> يئرد الشجرةالعصفور—  (٩)

إق CftJij اكتب- العمال  (١٠)





الجاف،>)جواء ضينات إجابة ا»لعالءارايه ^٤ ٠٧١اكم 

(٢)

القرآن.يترأ ..أحمئ 
راتكر٠.لب الي ح- 
الئرس.تشنح لمعلم ا- 

نلعب.ماورستا ش - 

الثباحة؟واءسن ل ه- 

نكتة•ينش ي ن- 

المد.رمح|ة.إلى هيت دم 

الئجرة.العصفورعلى ش غ- 
-اندفىالس.

محرص)٥(^،_ 

-٣٧١•^
نافع.-المماب 

صافيت.-الثماء 

الجمان.-رثص 

الئجى.للعت ح— 
-قلهرالحق.

-اسممحرضي•
بغزارة.-او>نماظ 

(٣)

-ءالىاللاولإ٠لم.

نتفوق.العلم ب- 

(٤)

الهناولة.عر -القالي 

(١)

لاذ.-اشك 

-الطرمير•

(٢)

-فادالموس.

المجاو.ع جت- 









نمنه|و1عتواو اكهل ءتقسيم و0ئد1وتع إجابة أ  ٨٧رابزءاكحو 

)٣(محرين رحابة 

القظ.من ئهرب الفارة )١( 
محاجثي.وراء يجري الكلب )٢( 

الجلومن.)ا(الولدأحث 

اارجإ،'ّءفىام• ٢٢^
(٤١نحريك لأرجاة 

المدرمي•إلى مامي هب ي- 

التلاوة.محمود لمم ت- 
س:وصشم\:

وءليقت4.مالأك كتب ن. 

.بمارقرامزفىالم1راة؛
-يسإ؛الرحطمان•

بجد■تالميد يا درس ا- 

درامتك.ش جتهدممرأ ا- 
ولن.يا اش ق أ- 

نحييك)٥(

.٣١نجب حن ن١ 
،^.٣١-تركص 

)أ(

يمه.يوم ئث ئتص الدجاجه )٣( 
أولاذئ.ترش )؛(١^ 

)ب(
َم الحجرة.ئظم) الخادم )٣( 

>؛،ءلذتاهمللهمئا■

(١)

النس.ثللعت ٠

تفاحه.ياست كل ا— 

(٢)

الحع.يةياي الثلفت -ترقص 
قرأمحمدالقرأ)،.ي- 

(٣)

ؤاكتبوسيائص.
.انثلرإراللوحياuك.

ونت.المجدكنأ إلى أذهب . .
بججابها•أخش -نمي 



المحك(رابزم النحوالواضح ا.إقتيُذم باعتاز القمل وتهسيم ت0رإنات إجابق 

القطان.)ا(نسث 

الصقن.تهلين )٢( 

)مأ(يا>والوىب

)ا(ءثدالئصموئ.

\ي0.'م)٢( 

١^٠.)ما(1ُغالةاجن 

اشلإ.را(اخةرم 
الدنّئ.)آ(إحقظ 

)م1(ثشساة.

مسمح>ينرب(

جحر0.محن الصب حرج ■- 
سمثلمه.معين -تلمز 

اليتاءنواي المعامز تمج ئ- 
الس1ب.أمي غسل ئ- 
الدراسة. Jbuأنش ستراح ا- 

)أ(

رمحا

JT)

العلام.؛(تمزمحئر 
المثلن؛ه(ثزد 

^,٤.تممن ٦( 

تديو.الولد ؛(مز 

سابها.الث ئهلمت ْ( 

^١٣.٠ض ٦( 

اهما. الكاب.ش ؛(١^١ 
ديةة.الا١bش \شؤإق' ٥( 

بالصاوق.ائذلى ٦( 

(١)



نث1بائسار اكمل رتقسيم تْؤينات إجابة هم~،ا اُلكارابتة ^؛؛ ٧١ادم 

(٢)

الأمد..زمجر 

قريته.على الأمل. جم ن• 
الغزال.الأمد ام .
الثلعام.يعد الأن ام ن. 
الأسي.من القح رب ه' 

الأمجاد.لثهر اض 
اشمر.الولدش سح 

مربما.النهئ يجري 

النهر.بجانب أخي يمثي 
الئهر.ترب والع.ي تنزه 

ياكرأ.المدرسة إلى ذهب ا. 
صمك.ئaلا٠ؤ على ابمل. ح. 

الصث.سئإ احترم 
الدرمؤ.بقوانين لثزم ا■ 

بهدوء.ادحلإلىالمش 

(٣)

(٤)



اُلك(رايزء النحوالواضح ر|1ةاءل1تْريناذن إجابة 

»اهاءل«سر|غات إجام 

محرين)١(مس 

الاوياش_امح.ام؛.
اي.الأولأد-اشان.
الغاثلآ-اسم؛ح.اسث.

)٢(إجابة 

الكلب.خ ئ- 

_تئنبأ-محي.
.نارخالن.

)٢(ٌ إجابة ٠٥

اكالميل..رس د- 

-ْاثالئجلأ.
ص ٢١-■مج 

الست.الخادم كف ن- 
)٤(محرين و٩إجابة 

الجمان.-صهز 

التلميئ.مظ. ح. 
التام.-باغ 

\عل/.و0خل1أ 
١^١.نئلح 

الدجاجه.اشلب فترس ا■ 
الماء•ش نغسة ارت س. 

الرهرة.عر وأءاه كت ح. 

1^.س اليتد  ٥١٠.

الحروث.طح ن' 

المريض.كا ق. 



ءالفاعلءتْرونات إجابة icX>Mرايزء النحرالواضح 

)٥(محرين هًإجاة 
ممد.صر ت- 

أُاء.الولد ح ط- 
 Iيالمتقد.الميق ستنجد ت

)٦(محرص إجابة 

ّطلالألأخبامأ.
 ^jالمحوب•الملاح -؛
الإح•الملاح -يجس 

يغرها٠س القآرة زجت ح- 
القظ.س الفآرة اهت خ- 

يمدأ.الفأرة رت م- 

)٧(محريق إجابة 

را،ءاصتقلأماض•
فاءتصمغ•المحر؛

سإ؛ممارغ.)٢(ترح: 
٠اءتصمع•التاجنت

-٠اصامحر•
تلاوص.محمود نس أ— 

يرونه.عر -حفظ. 

(١)

حقله.إر الفلاح -

المحصود.الفلاح -نح 

(٢)

الكان.الفأرة -رامت 

الئس.ص الفأرة -أكلت 





بئرءاا0فهول ت0)ينات إجابة (chMرامحي الواضح اكم 

)٥(محرين إجاة 

الماء.الولد رب ف- 

-صالبماكأ•
الأسدالنزال..طارئ 

)٦(محريق إجاة 

المجرم.القاصي -حا'كلم 

انمز•
)٧(محريك إجابة 

المئح.التاجر شترى ا. 

القمح.المزاؤع اغ أ. 
القمح.الفلاح نغ ز- 

المثلى.الملاح اع ب. 
المملن.الهلمنن ستخدم ي. 

العثلن.أبي -اشترى 
)٨(.،.، *احالة

فعزماض.صادت 

الئلأمتئعتمّمع•
متصوب.به مفعول ت سمكه 

الثفه.الهواء -أغرى 
الرّاله.الخادم .أوصل 

الدرس.التلميد مق ح- 

الغزاد.المهد -1ٍانن 

متذد.ْ.النجار نع ص- 

(١)

•اشغ أي تلص -
للدجاج.الشح ثرت ن• 

(٢)

اشلن.الملاح .يزيغ 
اكلنالمصسع ر3 ء- 

(١)



رايزمالواضح الخو .Cبد(رال0فهول تْوينارتّ إجابة 

مضاؤع.ت تجمع 

الأتت:ن1ءاأمرمغ.
منصوب.ي4 مقعول الأزهار- 

(٢)

٢٠





اءلارءارابيي الراهيح ادم والموهءالبمؤءا تْرينات إجابة 

؟ً"(جاةمح>يى)٥(
مفترس•النص )١( 
الماءنح1صت.)٢( 
ماح.الثنث )٣( 

وامع.لصث ا. 
•كسرر.ءالقلم 

-التهارمشرذ•

ءدأب.لماء ا. 

للحتواتات.حياء لماء ا. 

_الاةميت؛

فراحها.تحضن لدجاجه ا. 

القمح.ئجب لدجاجه ا- 
أليث.حيوان لدجاجه ا- 

)٨(ٌ ^أجاة 

صةوعام؛تال.أ الئثارءت 
^٣٠^٤•ب*•' 

بداصفوغهالقظت 
همئ''تموم/أ•

)؛(الفاكههناصج4.

ئثتد.)ْ(اوم 
.٢٥٧المحلان )٦( 

تميع.لمحاب ا. 
-ال~راجتجيء•

(١)

الأرض.على تجري الماء -
بارد.لماء ا. 

(٢)

اليض•عل ئجلى الدجاجه -
اشلب.من ثهرب لدجاجه ا- 

(١)

(٢)



اأفطية,رالءْأة وْرينات  djb!،رامحيالنحواراضح 

اسة<؛»اسه إحاة 

.مادالئقن.

 Iالئمس سرق ت•

•يسكوالمربمى•

.٣١انكنز .
الورق.-حتنيى ا. 

الممحساح.تْلمإ ي■ 

الهلال_ظهن 

المساح.أنار .. 
الل.يالث،.اخ ص- 

الشاة.حالف الدثب كض ر- 

؛•-^١۴
١^١^١-

التلاميئ.-ونح0هث 
الحنوي.تثصر ي— 

الولد.حلثا ص— 

الثجوم.ءأصاءت 
الثللأم؛-اقتد 

الغزال._اكرنىالأّئ 
الجمار.-لهى 

النمقور.غرد ي- 

-تهظذالمتلن•
الثوب.مزق ت— 

-:>باللص.

الخام١^٠اشترى .
.ت>التجان

الم.—تشتد 

الوردة.لتح ت— 
.مملم٤الأن.

ازجر•-يدح 

\دوو0ن,الطيب اي ع• 
القمح.الفلاح زيع ي• 



(cJL،iرابيي،»الحرالواضح اسق،ضنات,|لء1ْة إجابه 

اشلؤرالفلاح ؛يع و— 
أكل

)٥(محرص إجابة 

المران.سيد لأ ئ— 

.ئمما>باكرأ.
العصفور.رد غ— 

)٦(ااجابةمح>؛ًفي 

.٢

.٣

ه_ت

-٢

-٣

.٥

بالكرة.ض يمنت 
المرمى.الكرة ذغل 
القدم.كزة مالث يحب 

ثرة.أحي اشترى 
القدم.كرة مجاراة محمود تابع 

الدراجة.أحي يركب 
بالدراجة.غتله ولى مهند ين.ءب 

الصغير.لأحي دراجة أبي اشترى 
رالمدرسة بدراجتوإلى محمد أمع 
الدراجات.مجاق ش اّض شارك 

الباب.أتي تح م. 
اماب.التلميد .يمرا 

"•Sjالموس •بملح 
الممنليلا..يقلهن 

الملأبنر.أمي ئ من. 

TمT



1لإسءأة(ء1ووط1ة قرسات يظيه UjMرامحي الواضح ادم 

األآسه«ءاتجم تمهات إحابه 

لإأجاةمح>يفيرا(

_اشطئشرة.
وامعة.لمدرنة ا— 

ّ\ذؤبثأو0يقثأ.
صق.لحداء ا- 

-اشئ-محالئ.

؛^..١٣
متديرة.لأرض ا- 

طيلأ•-الطييئ 
_اكط1ئ.سغ.

لمنظرجْيا،•ا- 

)٢(قترس اجابة 

ممزقلثوب ا- 

نيحلميدان ا- 
مغليياب ا- 

مشتملةلنار ا- 
ذابلة-الزمرة 
محلوج-القهلن 

)أ(

-الجمذصوو•
-الما؛صخلم.

سام.لثمان ا— 

ثطيع.لخادم ا- 
(^١

مفترءس.الأسءل٠ ٠

حانث.لغراد ا• 
مشرتة.لتمس ا. 

لئماءتثللمة.ا. 

حانق.لهواء ا• 

الجويارد•



اسمااداضحسسام ■٠٠ح اإاسْفءْااجْأة تْئتامء إجاُد 

ئيض.لدجاجه ا- 
حلو.شر ا- 
ئنمرة.لثجرة اس 

تلاميله.يوجه لمعلم ا- 
مفترس.لدف ا- 

أحزانها نوعها الحملة

محر.1 راثق بدأ، ٠ الماة  امة )ا(الاةرالق.

الخ،لار؛ت نقظ  سلة الخدان.)ما(سقظ 

خر.• قارص بدأ، الرد؛  امة فارمن.الرث )٣( 

ءاءا؛.الخر؛ ساأمفأ>ارع، يشتد؛  سالية الصيف.ق يشتدالحث )٤( 

فاعت•الفلاح: شذماض، حق:  سلية )0(جقالفلأخااقشب

ئءا،•ازجدت ؛£، jL_3_-بجود:  سالية )ا-(بجوداكاحنفياللد.

ء1ءاأ.الخادم: ء٠رل٠ض١رع، يمج:  فعلية الحمان.الخادم )٧(تمج 

خر.مكسور: بدا، الزجاج:  امة مكرر.الزجاج )٨( 

خن.جاخ• بدأ، الث:  امة لآ(الأثجاخ.
خر.مفتحة: بدأ، التوافد:  امة )«>(الوافدصئ.

قاع!؛.: فا٠رأمض١رع،تزدحم:  فعلة بالمكان.الدية )اا(-ّزدحم 
ناعتالهلئ: ممايع، ست ي؛زر،:  فعالية )مأا(يردالْلئسالماء.

)مأ(قغالكتاب.
الثمي.أشرمت، )٤( 

)آ"(:كثناو>.

١^١آم )١( 
المم•مج رّآ، 
الحجرة.أفللمته )٥( 





رامحيالواحح اكم اا0)آتا)عءالفهو *صب و0)ونات إجابة 

؛١١محريك ُأجاة 

تمئاتاحاياد 

اس*ارعء<اصو »صب 

االنموُاكاؤع الفعل  ،■^piAرنم 

صة.1^1 رلن( سقتن  محع (١)

اكاصة.مقتت)كي(  سهظ (٢)

الناصة.رأن( ميته  محلز (٣)

اياصة.)ش( سقتن  بمجدي (٤)

اكاصة.)م( صمتن  تكون (ْ>

اكاصا._نهترش(  بمام (٦)

سدتت)أن(الاصت. تثظقا (٧)

اكاصة.)إدن( صمتن  ب (٨)

اكاصة.)إدن( صمتن  همععمإ (٩)

اس.مبمترش<  يخمخ (١٠)

)٢(محرين ^إجام 

ممرس.أن يثرني )١٢ 
)مأ(أك3الإنانشنمثن.

)مأ(الخنوئونتضئ.

يتزود•أن المسافر ض )٤( 

د4.أ-كن ش منزلا اششث )٠( 



ا1ْتيارعرا1ةهل >تيب تْؤينات إجاُة رامحيالواضح الم 

ّ.م الأب إر غيث إن )٦( 
ص،بمرثصصم:خمني•

ترتح.أن التاجرش يرب )٨( 
ئرتد.أن العص )٩( 

ممخ.لا الكسلان )•ا(التاو1 
مألإحمووا.ش التاجر بمدق ( ١١)
الغنب1ء.نها تزد كي الفتادئ تشأ ( ١٢)
الئجرْهمن•شها بمجي كي المجود ئض ( ١٣)

تصز.أن )،ا(لأيملحالأص 
(٣١مح>؛؛دا  ٥٥٥٠[

أمه.تسهر إذن )٦(  أقراه.)أ(إد0 
بملز.إذ0 )٧(  ممرا.تحرأ تجن )آ(إذو 

الست.إلى أنؤغ إذن )٨(  أسئؤك.يمك إذن )٣( 
تجذه.إذن )٩(  والتخْة.يماب إذن )٤( 

نعوده.إذن ( ١٠) أث،جعها.إذن )٠( 
)٤(تْ>يفي إجابة 

اسمان.ادرق )٤(أصءثكيى  أس١٠ن٠أن أح، )١( 

الخوان.ئعدث أن يزلمش )٥(  ضأي؛ كى جث )٢( 
)ا'(أظاغكيىجمثأتوث. أنيخ.أن يسرتى )٣( 

)٥(مح>يفي ًإجابة 
دئه.إلى تعوذ لق المذنب )٤(  ))(لزنثوذالغاث.

)ء(امقلئ الصباح.يتأحرقى محمدلث )٢( 
0(لناائفيالمم. وحدي.لنامافن )٣( 







المحك(رابيد الحرالواضح ا1ْونا)ع«|1قهل تْريانات،جذم إجابة 

تمد.ممرأ تقرأ )٦(^ 
ممت.الفئ القاكهة ام إن )٧( 
نتلوث؛المداد.تدق تقرب إن )٨( 
مئ.والدق نميحث نج إن )٩( 

ئئثم.ساثر إن ( ١ ٠ ) 
ماج|ةضسرإ(

الكسرد.شح م ل— 
الخام.محوا اشرخ ئهئم .لم .

توءدْاص والدي ياحن ..لم 

المعرومة.نوعد عن تتأخر لا — 
جيرانك.^ لا — 

.لأتجلمJفىمحق.

مرائتتح.ن إ— 
تعاب.قرى ن إ— 

تندم.دروناك ^ ١٠٠ن؛إ— 
)٥(محرين إجابة 

)ا(لأمخ.
١^.ترافق لا )٢( 

الخوان.محدب لا )٣( 

)؟(لأمحا؛ضونك•

(١)

المدرّؤ*إلى المريض يذنب لم -
أخي•يافز -لم 

(٢)

كدم.تكذب .لا 
_لأتءجرإدنو.ك.

(٣)

-إنممنسسأح•
تحترمك.أمتادك ئجرم ن إ- 

محمد.سافر لم )٧( 
الولد.تف لم )٨( 

)بم(ام1مالؤئل.
)•ا(لم:ئتحرالئحاجه



الخنا)ع«اصل »جذم ت0روأات إجابة راؤزءاءلكااراحح الخم 

أهيو.إلى رصالأ الغائب يرمل لم )٥( 
الكدن.)ا*(لأممزباواء 

ٌ)٦(مس 

ندر»-تي.ص أbحز م ل- 
_لمأترقصلأش.

الكداب.أصدق م ل- 

كب•الغتوان إلى تحجى ن إ- 
اه.يعانك الحيوان ئعدب .إن 

لك.يغم حيرانأ سق ن إ- 

الست.صاحب ثخى لا - 

.لأممربالأولأئ.

*متوحا.الياب نترك لا - 

)٧(محريك 

أرصه.الملاح ي«مث لم ١( )١ 
)آا(لأمحؤث.

(١)

اثرقات.أجيزش لم .
أمدداجي•-لم 

(٢)

تألم.الحيوان ئجؤع -إن 
خقلثآ.يمت الصوان عن الماء ث«ثع ن إ— 

(٣)

-لأتمحرالأداني•
المتزل*يمكتيؤ لا ٠ 

)ب()ا(

وتلب•يجزم ض حذف ت لم 
ءالىآحر0االظاهرة الكون جزمه وعلامة د-*لم•، مجزوم مضاؤغ تحد يصرن 
فاء3صمغ•حست

متموب.به ضؤل ؛يلأ؛ 



رايزءالواضح اكم مالهارع، |صل رجوم ضنات إجابة 

)٢(

لجزم•ض حرث لا؛ 
آحرْ.على الذلاءرة الكون جرمه وعلامة دلرلأء، مجزوم مضاؤع ٣؛ I ثممح 

)٣(

وجناؤْ•جوايه الشرط، فعل الأول فعلن، يجزم جازم شرمحل حرث إذن 
،آخر، على الظاهرة كون الجزمه وعلامة -٥^٥، مجزوم؛ممايع ؛ Jj؛،تشرب؛ 

الساكثٍن.التتاء من متعا بالكر وحرك 

ءاىآحرْ•التلاهمة الضمة رفعه وعلامة مرفؤغ، قامت التايق؛ 
رب.متم به ضؤل الحصان؛ 

كونالجزمه وعلامة الشرط، جواب أنه على دءإزه مجزوم ممايع فع؛؛ يتألم؛ 
أحره.على الئلاهرة 





ا|لرإوءأرابزي ايحوالواضح 

التقو.ش الملاح -سلا 
امحاب•أس -تحيلا 

ءللأت4.ينصح لمعلم ا. 
القaل.عن مث ^٠ ١- 

وملائم•على لمجمدي؛فوق ا- 

٤()س 

الئر>,.

(٢)

.فياثاءثزلاو>.
الأزمحار.نتن ١^٠؛، ش - 

افمحزومةالفارمة الأفعال  الصوبةالفارمة الأفعال  الرفومةالفارمة الأفعال 
ض*
آس قثمى «نث

تدخل |مقا

مد
ءء

قلا
يذقب

)٥(إجام 

الصياحمى المس رق س- 
ياووس.الثمس ميني ن- 

المغرب.ش الشس -تغيب 

الصياح.ش الثاؤع صثث أ- 
•يالماييؤ( الشائع زدحم ي- 

الثايع.سaلا٠ت -آمم 

(١)

•ن١ئ٠نى س الشمس ئظهر -
القهر•ى -تزددالشمس 

(٢)

•مدرض إلى محش س يمتدالشاؤغ -
الثاؤع.على تائ.نى عن -أطلا 



1ل0}أئارع1|لههل ءرفو تهئ1ات إجابة الدلءارايزء اكحوالواضح 

(٣)

الشتاء.ي الطئ ثني -
-أ-ءباو>همأ.

المطر.لتزول التحاب _لآكاثث 

محريك)٦(

المطر•-ئرناثي 
.تأمجاشا-اتب1م

)ب(

)١(

(٢)

ْرمغ•ْضادغ تحت ت تتام 
ذاءتممغ•الطْر؛ت

ْرءوغ•مضايغ تحث يحرس؛ 
ض''

متصوب.يه مفعول النازل؛ 

ٌرمغ•لغ مما خمن محب؛ 
مرهوغ؛ ٣٧الولد: 

صب.حرث أن؛ 

أخر0.على الظاهرة الفتحة نمه وعلامة دررأنء متصوب مضاؤغ فعن يلعب؛ 

(٣)



امليالءارابزم الواضح النحر واهواتيء>ومحاؤ ضنات لجأبق 

وأء))كان تهمئات إجابه 

(١١

وأحوات؛الكن حر  وأخواتمالكن اسم  اجملةرقم 

ئجامآ محمود (١)

جامحا الخماذ (٢)

آجدأ \لأو'خ (٣)

نائ الكث (٤)

المداد (٠)

فقرأ الخذ (٦)

الئجمر (٧)

ممرا الثن (٨)

(٢)

(٦) الخ1ر-ذئ...:.ة؛اأ.لكن )١( 
(٧) ح1ئا.العام لكن )٢( 
(٨) شرجا/الخنان لكن )٣( 
(٩) ن«تلثا.الخوص لكن )٤( 

اوضاخسلكن )٥( 
)٢(ّ ة 

(٦) تورثا.اشم صان )١( 
(٧) ناصجازالثمن صان )٢( 
(٨) \ذود'ب\.صار )٣( 
(٩) باردأ.الهواة )؟(صار 

مخسوفا.الممن صار )٥( 



وأقواتي٠,ص تْرون1ت إجابة (cAxiرامحي؛'^٤ ٠٧١النم 

)ا(وسالم1ةمى.

)آ(وزاشامشه؛1.
الأمئ4ا.لمى )٣( 

)؛(لمق

ي.الهواة لمق )٥( 

ره(محريك ابة 

صالحآ.الدياش أصخ )١( 
الزرغئ1لأ.أصح )٢( 
جاهدا.الماء أصح )٣( 
مغردأ.العصفور أصح )٤( 
حاثرأ.اللي أصح رْآ 

عادلأ.الحاكي كان )١( 
العدوحاها.صار )٢( 

سوأ.الدزاة لمل )٣( 
هسط.البمنج أصح )٤( 

نبئا.الحاكم )ا(كا0 
عارأ.اولمذ لمى )٢( 
هتوجعارالمرمى لمت )٣( 

سردرأ•الناجح بمجي  ٢٤)

مرضا.الولد )ا*(لمف 

u^؟.الجدان لمل )٧( 
خاتحآ.ص(لمنالقئاؤ 

اتج3شا.لمى )٩( 

كيفا.اس أصح )٦( 
مثتحا.الورد أصح )٧( 

التلميدسطا.أصح  ٢٨)
ناثضأ؛اقئ أصح )٩( 

المدد-.اثدأ.)ه<ءلا؛ 
•ضضأ.لي ١١٥١١بات )٦( 
ادجينئط.أمي )٧( 
ء)يرأ.المعلن أصص )٨( 

ح؛زآ.العلح؛ن صار )٥( 

ماليما.اللوؤغ اصح )٦( 
)ي<:ظر؛اسبا؛صلأ.

مزدحما.المرق يصص )٨( 



اليلءارايز/ الحراراحح وافواتيهاْ،ؤنحاة و0وونات إجابق 

)٨(محرين .٠إجابة 

ناقُأ.العلم ول ك- 
المتفلرجميلا.كون يس 

مزدحمآ.الثاؤع -يصٍئ 
هزيرأ.المملر يصير ( .

)٩(محريي(  ٠٠٥١٥^'

بارئا.الجئ _ك1ن 

٧٢١_كان 

غايه.الشاة .كانت 

اJاءءزيرأ..أصخ 
شترأ.الماء أصخ -١ 
نقليما.الماء صغ أ- 

صغيرأ.اماب ز مل٠ 
رخما.الكتاب ى مل٠ 

ؤدساممابئملأ.

ظءا..تمأااكسلأن 
ّةلا؛الكّلأنيلمن.

غافلا؛الكنلاذ .قلا 

ْعامح•المريص ج مب- 
.).JbjJ،الحر صح ي— 

مترجبما٠المريفن .يسن 

مامرأ.الملق ت سؤ 

(١)

مايحئ.الريح .كانت 
غالهالثمل .كانت 

(٢)

باردأ.الماء أصغ ٠
^١٠الماة .أصغ 

(٣)

تزعجا.الكتاب .لمى 
شيا؛الكتاب .لمى 

(٤)

.تمأالكسلألتوذأ.
ناد.أب٠ءلرأالكنلأن 











وافواتها,إة ضتاث إجابة كئئخأ العالءا رامحي امحاضح الخر 

تثسو.حرف ت كأن 
متصوب.كأن اسم العلم؛ 

نود•

رجاء•حرث ت لخن 
متصوب*لعث اسم * المنزل 

هميب-"نمرلإممغ•

ثمن.حرث ت لث، 
 Iاصمليتمنصوب*المى

مرمغ.ليت خئ 

ءلمتدت٠اض•
ذاءااصمغ•المد-دست 

توكيد.حرث أن! 

منهوب.أن اسم الثاهر• 
■ئمدأزْرمغ•تقلأت 

كي؛سر؛*اض•
ذاعإ،صمغ•البمح؛ 

ومب.اسع.راك حرت I لكي 

متموب.لكي اسم الثمن! 

(٢)

(٣)

(٤)

(٦)



١رإاكارايز/ الحراراحح الإسم(ءجو وْرونات إجابة 

اآلسم«سري؛ام»جؤ إحاة 

ءً.سس)ا(

الحرحرف  الخملأ

الباء )ا(يةطعاشاناكباسار.
و )مآ(رأثاظاتنفيالئص.

بن-إل-ل ساعاتثلاث j الإّكندرة إل القاهرة من الماف ١^ يقطع )٣( 
دءثريندس•

اللأم.ءل حارسكزبات وعل بابان، للنتان )٤( 
التي.عل قوى لا داصخ الأكل، عن الريص اعتغ )٥؛ 

)ا(يمص>جلأماس.
النسيء•عن عمونا )٢( 

)مأ(أءشالليىالخوث.

نماك.غ؛ر على ممتمل• لا )٤، 

فضان.نرجا اثضث )٥( 

)ا(;نثاكللم
اسلمضأسد.نحي )٢( 

التجن.)م:ساقاوجرلمإر 
)؛(يترداو>؛نص.

الأرض.ين الدب نتخرج )٥( 
الخاص.عن نمد المائ )٦( 

اص.عر الدجاجة أ-(تنةد 
السماء.البرق؛ي ثلع ٧( 
الهلريق.ني الناس انتشن ٨( 

إروٍك.السام ه(ءائ 

الدواة.ش ال.داد وصعت ( ١٠

الخلد.الأحذيةيى y(مج 
الممأة.ش وجهها البث تظن ٨( 
للخصان.٧^ الحداد صع ٩( 
مده.على اليد عضب ( ١٠

الولديدءيايار.احرق ( ١١
مآا(|لنيأضلآسم.



|إإسم1رجإ تْئنات إجابة العك(رامحي الخدالواضح 

المدرسي.إلى الولد هب ذ- 

الضو•ش الفلاح من ع- 
للتقود•محفظة شتريت ا- 

\م.و ~

الأرض.

الثماء.من المعلن -تنزل 
يالماء.أنومحا .. 

-^كثائم.
الباب.من الخللأب خل د- 

يالكرة.الولد ب ل- 
الئن٠عن الجرم ثج أ- 

را،كتابيفىحمش•
او؛ضان.هلهر عر الثرج يدعع  ٢٢١

_.ش المصامحح توقد )٣( 
المم.ر؛(أسامإلى 

المصعدة.الماك يماد ره( 

ءادأبي?نءم4•
المتقدة.على ! ٧٥١١ضعت و. 

المقمر.عن المعالم فح ص. 

يالتشار.الحثب يبمعخ )٦( 
 UC( الضوءمنها يوئذ' الحجرة نوافل ئقثح

والهواء.

الأرض.من الدب يتخرج )٨( 
الثفهاء.ثن المالإ ط )٩( 





>الثهت<تْؤينات إجابة العك(رابزم ١^١٠^ الخو 

»اانم<«^٥٧٥ إحايه 

)١(نحريك آًإجابة 

)ا(الولاواااثجمئشة.

ميح.مدان لي جريت )٢( 
انس.افف ي القراءة من أممر )٣< 
صاحتث.الأحس يفرالصديق )٤( 

جامو.صديق من ■محت ءاقا؛ عدؤ )٥( 

الخاوي.اكائالإuم بمب )١( 
)آ(فىالبمتانزصتئ.

انمدة.بجت امميئ الشام )٣( 
ناصجه.يمارأ الثجرء تحمل؛ )٤( 

جملا•ذيلا للطاووس ، ٥١
)٣(نحريك ٦إجابة 

واّع.نهر قي متا ن- 
قصيرآ.لكت م- 
عاليه.نخاله أيت ر- 

-انه٠ر٠طدءزير•

قديد.ثرد الولد صاب أ- 

>^.١٩٠١١المجد قي الجمعه ليت ص- 

\مج.)ا*(لأتشنبالمء 

اكوم.يضؤ الضيق الحال>اء )٧( 
جميله؟صا-صه ررت )٨( 

ربم(لالنمئئظ.
الصالح.)»ا(قاسوافىالم؛ 

وا،يع.إ٠لار ي الصورة وصمت )٦( 
تفترمحا.حيوانا الحقل ش أبصرت )٧( 

اJزد>٠ةرالشوايع ي الثين أكنة )٨( 
لامعه.جوم الثماء قي )٩( 

)♦ا(أرىفيالخؤةخائئ؛ةا.

المرتخ.البناء عل؛ت ص- 

الجميل.المنان ش ترهت ت- 

جميله.الماقيه لثماء ا- 

محلت.الواسع البحر ش ءالثباحه 
اصهالواط.-ركبت 

اكلانالثرخ.-أجب 







العك(رابزء الحرالواضح اا1ئهت(ت0رينات إجابة 

(٣)

مرمغ•ممايغ  ١٣ثكقر؛ 
'ض

م.حرث ش: 

-®/،٠•مجرور؛اّم ال-امحت 
مجرور.نمتا ت المثمرة 

يمحت<







والهمالومجيح الشم اارامحح)الخاكانيااكم 

سقٌ آم بمس 

.SmSsiX

الأْظة:

شكثت.الثثائ ا_أش 
مآ-ئظمفوس.

جزاءة.الميء تلقى - ٣ 

روا<.محمد حيى - ٧ 

الوالدئن•رصا أض - ٨ 
ننجدأ.الثاء يي - ٩ 

-أنماككان. ١٠
الممساح.اتقد - ١ ١ 

آا_شءاكأوان.
٥-صموالثماء.

قصزالئتاْ.تدم - ٦ 
الحت:

وآخرأتحاد، كلها الأولى الثلاثة الأ.ظلي قي وءتلقيء، واذءاْ، ءألقيء، الكلمات: 
هلو0وسمى الكتابة، لا اشلى سا عليه والمعود ألفآ، بها تلق لأنه ألف؛ ضها كن 

الأخر.ثمتثة أسالا الأساد 
وآخرأسال، كلها الثانية الثلاثة الأمثلة قى ، و8تحثوأا،ءنروا، والكلمات: 

الأخر.ممتلة أسالا أيضا وسمى واو، منها كل 

وآخرأسال، كلها الثالثة الثلاثة الأمثلة ش واسىْ، وءأيض*، ُحثيُ، والكلمات: 
الأخر.نملة أسالا كيلك ونمئى ياء، ضنها ك}؛ 

)مرا(.اردني.،ادانالمب،ت اي؛ تردالرجئ• )١، 



فىالأطتاسالأضةتياأساد،ولربمتجءأ، وهاتةاو«، ، ٥٣®والكلمات: 
الآحر.صحيحه أفعالأ وسمى ياء، ولا واوأ ولا ألفا ليس منها كل. وآجر 

القواعد:

سونمس أوياء، أوواوأ ألقآ آخرْ كان ما هؤ ت الأم الئعتث القعا؛ )٠٢( 
اللوأمإه الثلاه ^ ١٥!
اثأ>د، ص مءا يئنأئ لب U هؤ الأم: الصحيح الفعلأ )٦٢( 

الثلاورأ/

تمربمامتؤ

>1<

الأنة:السارة ني الآحر والئعتئة الصحيحة الأهعال من 
فيرويماؤْ يجري جنولآ فصادفت الطبيعة، يمحاسن ثهيره ؤيثتع يتنزْ فريد تحنج 

ورأىالاء، ووثن>ن، ال٤ا٠آ ئرمى وئغدوآمنه ثريح أغناما ولمي ، ^١١٠١٤ؤيلئلم، الرؤع 
إلىالثمس مالت، إذا حتى محاعه عندها فو3م، بآغصانها، وئميل تدنوألمارها أشجارأ 
 ٠_r<راجعا.ققز النرو

اكلاوحل.من:)١( 

ؤتسرءوءاJ، ك.' ئاوه؛ اعظت ما رص مثالأت - ١ 
رباعثام، ك: وموئ مل.داجوة: 

ورس.دعا، ك؛ لأمه، اعتل.ثا وهوما ت وتامحأ - ٣ 
ودش•وش، ك؛ دلأى؛ ئ0 اطت ما ومر ت دلتغا،أردة -٤ 
ونوى.طرى، اك: ولأمه ب وصرمااطت ولقغا•مرونا: - ْ 

يكون:ُاكءح المجل السل من وكل )٢( 
وش.وثرا، مال، لت همزة، احداصاله وهوماكان مهموزأت - ١ 
وود.وقر، مد، لت واحل.؛ حض من ولامه يه كانت ما ومو ت ومضسا -٢ 

ءرا-،اك: والضاش،ا والهمزة، الخلة، احرث، من أصول ملمت الل.ي يهو السالم؛ واما 
TU_'المجل الفعل مر توضح وساتي.نيئ صا'أا الخرف• واشيا (، ٣٠٣)،/التحؤية•؛ رالددوس 

اماب.هذا من 



و1ا0هتلاتيمء ا1فهل امؤ؛؛ق،ا ^( ١٥١رايته الواضح النحو 

>1<

\لأخم:نمذ لفل )؟ UUالآتٍة الأم س اسم كن اجثل - رأ( 
الئتمالئلفل الرجل الحصان الدتب الماء 

الأحر!صحيح لفل به مفعولأ الأية الأسماء من اسم كث اجنل - رب( 
الخواء١^ ^ ٧١الإبريق ألكرة اشام 

بالألف•الأجر معتل مامحير بمعل منها كل ي^تبئ جمل بثلاث ايت - ١ 
بالياء.الأجر معتل ماض بنعل منها كل جمل بثلاث ايت - ٢ 

بالألف.الأجر معتل ماض فعل منها كلأ يتدتط جمل بثلأُب ابي ٣" 
بالياء.الأجر معتز ماض فعل منها كلأ لآوتعل■ جمل بثلأُب ابجأ ~ ٤ 

بالألف.الأحر معتز مضاؤع بفعل منها كخ محتع*ئ جمل بثلأُبر ايت ~ ١ 
الأحربالواو.معتل مضاؤع بفعل منها كل محتا"ئ جمل بثلاج ايت ~ ٢ 
الأحربالياء.معتل مضايع بفحل منها كل محتدئ جمل بثلاج ايت ~ ٣ 

d)

الأحر.صحيح ماض بفعل منها كل محتا-ئ جمل بثلأُه ائب - ١
الأحر.صحح أمر فعل منها كل ي جمل بثلاث ايت - ٢ 
الأحر.صحح نرمع فعزمضايغ منها كز ش جمل بثلأب ابمتا - ٣ 
الأحر.صحح منصوب مضاؤغ فعل منها كز ى جمل بثلأُبر ابج - ٤ 
الأحر.صحح مجزوم مصالغ فعز منها كز ي جمل بثلاث ايت - ْ 



الخوالواضحوالمهممصتيج الفهل 

الآ•محرأهوتعت![ ديثن؛ مفيدة، جملة في الأتيه الأةعال من فعل كل مضايغ غ ص- 
بالواوأمأم بالألف 
عيينش هدى نص دمي صفا دعا 

الأجرأهومعتل وبثن: مفيدة، جملة في الأتيه الأفعاJ من فعل كل ماصي غ ص- 
سأم بالألف 

قشترقي ثنائي بمهو محقي بمضي 

f

حرفاآخره يكن لم ما 
العلة•حروف من 

اتقد،أهللم، •مال؛ 
يسمم

الفعل
إلىبشم 

حرفااحرم كان ما 

السةحروف من 

الغيعثال: 
حتس1صم، 

ا>و





اص(رص الواضح اكم 'مغيا 

الم،إلى ثم الق إلى ١^ من السابقة الأ،ثالة في ب ك)؛ آ> ئي قد والوردة« 
الجئ.إلى تم التمست، إلى الرفع من أيضا المتقدمة الأمثلة فى آ•؛مها راينمروتمن وكلمه 

القواعد:

جم؛عئي واحدة حاو على آجرة يثبت ما ت ثمين تشم الكالمات )٧٢( 
ئعتياأ١،.ييتثى قمئأحئ٠ وْا ثسأ، ؤيثئى التراكس_، 

أساووحميع الماصثؤ، الأئعاو جميع وكيلك ئيتيه، كلها الخروث )٨٢( 

تْريات

نشة؟ءننء وكلمه لمرة، الأنة اليتل ى ءالدراجهء كلمه كانت، لماذا 
تاذش.من جاء - ٤ مرعة. الدراجه - ١ 

ه-أحيستحكى.أ-نكن،طذالئراجه. 
أ.الجائزةلمنمق.م_رخالنلدبألئراجة. 

 ١( ) Iأدمتصوياادُجرورأأرمجريّا٠مرقوعا آجرها بكون آخرالكلمة، ي العامل وأءاومح عراض الإعراب
العامل.ذلك يةتشي4 ما حب عر 

المظقة.الحوامل مها وثر فلا سمها، التي الراماأ اختلقت ؤإن وا-حاوْ، حاله الكلمة آخر لزوم والتاءت 
الشوة،آونون الخفيفة(، أر )الثقيلة التوكيد نوتي احدى يها اتصيث، التي المضارعة الأفعال وكيلك )٢( 

الأسماء.ويعص 
تليلأإلا الأسماء وجميع النسوة، نون ولا التوكيد نونا يه تتصل لم الذي المضاؤع القعز ت عي والمعريات 

الإعراب.الأساء في والأصل الباء، والأفحال الخروف م فالأصل ئها. 
ص*مأ.العرييهء اليئوس ءجا،ع 



واا1ْمباا0ذؤ اكان(رابزء الحراراضح 

d(

؟ifjAAالأية الكلمات ان على عملية يء؛لرإوقة سندق كيف 
يفهميذيع يكتب القلم الصباح السماء 

نيتيه؟الأية الكلمات أن على عملية بملريقة تتدل كيف 

إفخاثضن كثب لعث ض كف 

قئ

احرهيتمر ما 

الوردةاسلن، ل؛ 

سهر

الكملة

وإما؛اهابتائها إعتار 

إلىتشم 

محما

يمر









اااء>ابؤؤلء صرامحي الخوالواضح 

الأْظلة:

القاثنيغوم.-١ 
.__-Y

جاح.-الخما)، ٣

لخوم.الكائن رأيت - ٤ 
.^ijLالماء قريت -٥ 

الخصان.اكار-ذ !-يلذ 

ل-ثوفوءلإالمضاخ.
آ-;زخثاليثرة.
"ا-ئوريىالآشجائ.

علإاليصاخ.لنزتن _٤ 
المحود•قزحت لن - ٥ 
الأئجائ.ورق لن - ٦ 

القارتحوم.ي-؛>ثإل 
الماء.م؛ الثنث تمش -٨ 
الخصان.ص ئزدالفارس -٩ 

الحث:

ي-لمتوتن.ءالإاساخ.
جندي.ترحم، لم - ٨ 

فجن،.ورق ٩-لم 

أساء.كلها الأول النم س ي وءالخمان! واالاةأ »الطاثث« 
رفيهاعلى يدق والدي ميتد.آت، لأنها نرفويه منه الأولى الثلاثة الأمثلة وص؛ى 

ثجوئاشةفىمكت.ّها.
ثصئهاعلى يدق والدي يه، مفعول منها ثلأ لأن منصويه؛ الثانية الثلاثة الأمثلة و؛ى 

ملها.آخركث ش الفتحة يجود 
علىيدق وادري جر، ي٠ءنف مسوق منها كلأ لأن مجرورة؛ الثالتة الثلاثة الأمثلة ومر 

منها•آخركن س التمرة يجيد جرها 







رصالحرالواضح ،_ l^lاتولع 

zy)

ومرةمرفوعا مرة يكون بحيث ثلاث، جمل في ^؛؛ ٠١١١الأفعال من فعل  ١٢صغ 
مجروا.ومره متصويأ 

تلميشمج نشتغل يقف يقل بختب 

الجن.يحثها لا والس الجزم، لا التي الممة الكلمات الأنة المارة ش ي؛ن 
يجلبما على يعتل وأن وطنه، إعلاءشأن جهدش كث يبدل أن الإنسان على يجب 
الخاطة.المسن على الخاثأ الخفة قدم بأن إلأ ذلك له ولن,p □كيه، اشادء 

>z<

الإنشاءفي تم؛ن 

فيّا محن ثم المحل، نهر فوائد من فائدة على واحدأمنها كد ئشمد جمل محسن، اذكر 
إعرابها.وعلامات المعربة، الكلمات من الأوليين الجملين 

حت<

الإعرابفي تمرين 
)أ(-نموذج

ألص؛ةو،.م، يشتدالم . ١ 

مرفؤع؛الضمة.مفايع فعد - يشني 
ناعيمرضغبالئمة.الحر؛ 

جر؛حرف ش: 

الكسرة.حر0 وعلامه ، ٠٠٦٠٠١١؛مجرور ث المسف 





اصرص الخدالواضح الْاؤنؤاصل بتاء ابموال 

.أجوال.
الأمثلة:

>-اذتئامئ.
اشان.أآ_ئن 

مأ_نوداتثلن.

٤-الأولاد
0_النجادّاروا.

٦-الثمادنموا.

قولاش.همئ صد.دت — ١ ٠ 

 ١ ١ -Jjip ،غكيلق.ش ؛
'اا_أسغإراقاس.

"آا-الثاتممنسم.

أولائئئ.؛ا-الأئهاثأممس 
المائدة.رتس الثيات - ١ ٥ 

 .__-U.ا'ا-خنيثاإلىالثقوو

الهواءالنةئ.-انتنثشا١٧اتيزة. ح-ئالممئا
الأرئن.ا/ا-3ظقثاا،-أخدثجاءزة. 

المحث:

وةاJماض، فعل ملي تثتمث فيها مثاو كث أن رأينا المتقيمؤ، الأمثلة *ي ئقلرنا إذا 
إذآالأمثالة هدم في اكي uلأسال ت، كثها الماضية الأفعال أن سابق يدس في 

أحوالبناتها.الدرس مل>ا ي نعرت وشيدأن مشة، عون 
ءاطومي: فيها الماضية الأفعال كرى الأولى، الثلاث؛ الأمثلة كأئل ذلك لأجل 

الماضيالمعز ولوثسعئا مقتوح، ازآحزها وئرى شيء، باحرها يتحل دراثارودءنزدءلم 
نقود؛أن نمليع وبدلك مفتوحا، آحنْ رأينا تركٍب أي في شيء ياحرْ يتحل لم الذي 

الحال.طْ في القتح على يص الماضي إن 
امملفاو وارتعب( ءلمب( الأفعال أن رأينا الثانية، الثلاثة الأمثلة تأملتا ؤإذا 

الأحرذس ورأينا حماعوالغ.كور، من صدر المعن أن على نيئ دْواوا منها كث آحر 



اا0اونهاكهل بناء ابموال ام0ه؛ك ^ ١٥١رابني الواضح النحو 

مضموما،محرم لوجنتا واوالجمامة يه انهالت ماض فعل كل تتمنا ولوأنتا مضموما، 
الصورة.هذه على جاء إذا المم عالي يض الماضي أن نعلم ذلك ومن 

متحركة،_هتاأءه مرء|امنن أئها ثرى الأمثلة، الماضية الأيعاو نئهلرإلى وحين 
أناءاكااةيكلمة وأحرى التوهء، ءنون وسمى الإناث، حمامة بانونءتدذعالي ومرة 
الشالماضية الأفعال حميع تتمنا ولوأنتا ساكتا، مئها فحل وثرىآحركل الفاعل، على 

لوحدناالفاعل، عالي التسوهءأو®ناءالدالة أوءنون المت٠مكة بالتاء أواحرها اقصلت 
الحالات.هده في الكون على يأس الماضي أن ئملم ذلك ومن صاكثة، أواحرها 

اكاعاJة:

مشواواثجماعؤ به اتض، إلاإذا ١^١٢ على نش اّضي اصد ( )٤٣
أوءناةالنسوة، أونون التمكه، التاء يه أواتصألت، ،، الضم١٢مالي 
الثكولآ،أعر مش ^،، ١٥١عر الداة 

سم؛أات

Q)

الفو،على والط القح، عر المتيه اوأضا الأفعال الأتية انمارة قي عتن 
ذلك.ر ات وبتن الئكون، عر وانمتيق 

لاجتميعدسا ثيءااىدع،مئرضرمء، مس، بالألف، الأجر ممتث كان *إن كتب، نحو؛ )١( 
لاكقاءالألفالحالوية مارينح>مئرئى بماو• ييكدت ويصن، دنت،، نحو؛ والتاء، الألف اوامم؛نت 
اياممض.

كنءنت،.هع؛نام، ض سي الأحر، يهوكاكحح الأحربالواواوال؛اء، معتل كان *إن 
ليوالواو؛ بواوالجعامة، لأتمال4 وصم اكع، ملي متي ماض سل إءراب4ت يي نتمول، كموا، نحوت )٢( 

سلرغئءل،رالأوفئرو.
يكدنُدمحل ب، الراد مل ما دمي الماممض لألتتاء ممت، بالألف، الأحر سل كان ثإن 

المقتوحأ.الألف ضرش ضم مر ستأ حط 
ياء.القه نمت، ءت.مك، ريع بضعير ؛الألئ،، الأحر الممثل الممخ اتصل ؤإذا وكتتتا، وكتتى كنث، تحو؛ )٣( 

وابت،.اءد.ئ، نحو؛ 
نصٍت.نحرت عرحال، ض الياء بالواواو الأحر مم؛اأ كان ُإذا 



وعرفوني،خرؤتهم ك^.ان يلأية الطريق قي فصادينى عصرأ، المنرل من حرجت 
إليهاجميعا صرتا ثم يها، وقرحوا الق؛كرة هقبلوا الحيوان، حدته ئروو أن عليهم فاقترحت 
قضيتاساصاعتين ويعد الحيوان، وصنوب العلير أ؛وإع همن فيها ما وشاندنا فدحلتاها 

والئرور.باشاط كا؛ثإرسمطوءأ عاد هالك؛ 

المتع،على مسا مرة يكون بحيث تميدة، جمل ًي  ٧١١الأفعال من فمل لكأ صع 
٠السكون على ميتيا ومرة الضم، على بيا وّرة 

انخانعاجت،غ اسمهم عرق نؤح 

الفتح.على مش ماض فىكا؛ئهاسرأ جمل ثلاث كون ١١ 
الضم.محلى مسي ماض فعل منها ئ في جمل ثلاث كون - ٢ 
السكون.على مسي ماض فعل منها كث في جمل ثلاث كون - ٣ 

الجماص.داواوا شل ماض فعث منها كن ي جمل ثلاث كون - ١ 
اامغمك4.داأااتاء< شل مجاض فعل منها كن ش جمل ثلاث كون - ٢ 
اشوْمب١أنون شل ماض فعل منها كن ش جمل ثلاث كون - ٣ 
الفاعل.على الدالة _اناا وشل ماض فعل منها كن ي جمل ثلاث كون - ٤ 

ن

الإعرابفي تمرين 
)أ(-؛مهمذجت

ا_رصامماب:

السكون.على مبتي فاعت ووناء السكون، على مني ماض فعث ت راتا 
يالفتحت.منصوب مفعوليه الكتاب؛ 



ااْاونؤ ٠٣!بماء أجوال صرامحي الواضح الخم 

يأثي؛ ١٠آمرب - )ب( 
الوود.ثمنت 

اش•ش  ١٥٠٢٠
ق0ئ

م

شيءيه بمل لم إذا 

اّضىالنمل 

ءر-ض 

يء
ي4امالت إذا 

واوالبمائ

السكون

؛؛A اتماك إذا 

السمكأ-التاء 

النسوةونون أ— 

القاعينعلى الدالة أن1أ -أو 
امِ



الخمالإمياء اجوال 

الاطلت:

الأكل. Jbuآسانك نهم، - ١ 
'ا-تمهإتفيصق•

الهوٍب.صغ اسثخ - ٣ 

>سكزات.استقثلن - ٤ 
الهلعام,ظيح أجدن .٥ 

7_تجشناضاخامح.
إحوائكماشن)، - ٨ 

ا،-اخث-ملرادطول•

-الق١٣

؛ا_آئغاشت.
•مول ئما الصدق نثر  ٠١٥

الحجرة.نواهد اثتحا  ٠١٦
^3^1.-أكرنا  ١٧

\/ا-آمزاشةترةاوق.

-ا-بمثوN>ابمتان.١٩

النهر•ش -إمثجموا ٢ ٠ 

العقول.اآ-ا>.ماإر 

آأ-رتيأثاثاشبرة.♦ا_إحفظنءياواس. 
الثار٠باب اغلقي -  ٢٣الناس. إلى -أخسنن ١ ١ 

إآ_إحمثاايدوتك.مصتاحك. أنيدن - ١٢
اليحث:

الدارسهغأا في تعرف أن _j،J ولكنا تبنيه، كلها الأمر أفعال أن ستق فيما ءرفنا 
بنائها.أحوال 

الأولى.نهاالثلاثة في الأم أفعال فنرى الأولى، المته الأمثلة نائل ذلك لأجل 
ؤإذاالنسوة، ينون متصاله الثانية الثلاثة في ونراها شيء، بها يتصنإ ولم الأحر، صحيحة 



إحدىعلى يجيء فعل آخركل وكذلك ساكنه، وجدناها الستة الأئعال أؤاجرهذ0 تأملنا 
هاتينفي كون العلى سى الأمر فعز أف نعلم ذلك ومن المتئدْثتن، الصورتين 

الخالين.

بنونمنها كث اتصلآخر ئد فيها الأم أسال وجدنا الثانية، المته الأمثلة ائلنا ثماذا 
حفيفهؤإما ميله إما وص التوتمد، نون النون هذه وسمى وتوثتدْ، القعل مؤية ملي نيئ 

الستةالأمثلة ط0 في الأمر أواخرأفعال تديرنا ؤإذا الأمثلة، في ترى ما نحو على 
ومنالنون، بهده المتصلة الأمر افعال أواخر جميع في الخال وكذلك مفتوحة، وجدناها 

الخال.طْ فى القح على الأمرتش فعل أن ئعلم ذلك 
وجدناوءتحرء وءايعء ءألق0 وهي: التالية الثلاثة الأ.ثلة في الأمر أفعال اثلنا ؤإذا 

إذوالضايع، الماضي في الخرف ذلك بدليل؛لهور محذوفا؛ علة حرت منها كل آخر 
ءثلقيءوءتدبمضارعها: وفي وهت٠صىه، وءدعاء، هالقى٠، ماضيها: في يقول 

ط؛مى التي الأمر أفعال جميع تبعئا ؤإذا الأواجر، معتلة أمر أفعال إذا فهي وأيتحرى®، 
الأواخر.محذوفة أيضا وجدناها التؤع، 

فعزأن ئح؛كم ذلك ومن مسا، البناء سوى نجد لم الخذف هذا سبب في بحئتا محإذا 
الملة.حرف حذف على تش السامة الأمثلة هذه مثل ش الأمر 

علىتدل بألف مره ائمحلت أنها نرى الأمثلة، بقية في الأمر أفعال إلى ئثلرنا ؤإذا 
مخاية،واحدة بياءنيئعلى وأخرى الذكور، جماعة على بواونيئ لمرة اثنين، 

ايفتحازاإذنقود: نونا، به نرى الأفعال هذ0 من كزفعل ممايع إلى وبالرجؤع 
_ءالألفاأويالأمرالمتصالة أفعال لاتوجدفي النون هذه ولكن وُترتءنُ، ُُيجمحونُ 

خيفعلى تخ الثلاث الأحوال ءذْ ي الأمر فعز إن يقاد: ولذلك أوءاياءا، ءالواوا 
التون.





الأمبناء س  O0V1ص ص الواضح ادم 

إنبها اصز ما على المحافهلة *ع الأتيه، المضارعة الأفعال من الأمر أفعال هات 
يه؛^ أم شل كد ئش شيء أي ض لمحن ، ضء متحلة لكنت 

يكتبيلمن تامن بثريون يجلسان يهبى 

المفندةحءلاد_ا إلى ثم الذكور، جماعة ثم الاثئين، -محa؛لامحت، إلى الأتية الجمله حول 
حال:كنأ فى فعلتها بماء مغ رمن المؤنثة، 

واعتزيه.الطيب محخ امتغ 
<S>

الثكون.على مض أم معل منها كز محتدئ جمل ثثلاث ائت - ١
الفتح.على مض أمر معل كزمنها محتدئ جمل بثلاث ايت - ٢ 
الألف.حذف على مض أمر يفعل منها كل يٍتدئ جمل بثلاث ايت - ٣ 

الواو•حذف علمح، نبي أص بمعل منها لإ يبدئ جمل يثلاث ابي - ٤ 
الياء.حل.ف على نض أم بنعل منها كل يبدئ جمل اييأجلاث ~ ْ 

النون.حذف على مض أمر بفعل كزمنها محتدئ جمل جلاث ابن - ٦ 
>1ك

الإنشاءفي تمرين 

اللعام.يحجن؛ تختص أعمال بثلاثة خادمه فيها تأم جمل ثلاث هات - ١ 
صحة.الجسم محسن، أعمال بثلاثة أحؤيك فيها تأم جمل ثلاث هاتر - ٢ 
رصاآياتهم.ضسثهم أعمال بثلاثة أصدقاءك فيها تأم جمل ثلاث هات - ٣ 



الثان(رامحي النحراراحح بناءالإم اهواو 

حق(

الإعرابفي تسين 
)ا(.ن«همذج:

ا-ادجالخر•

الواد•حذف على أمرض سز ارج؛ 
•يالقتحة متصوب يه شول الخيرت 

رإشهواممئرص.

الكون.على مني والواوفأعل النون، حذف على مني أمر فعل انتبهوا: 
جرهوعلامة باللام، مجرور والدرس الكر، على مني جر حرف اللام للدرست 

الكرة.

تالآسة الجنل أعرب - رب، 

الجوائ.اط 

الملابس.اغالن 
السراة.اطعما 

١ممنالأزطرا





ص(رامحي الخدالواضح اوابما)عبتاء ا'هوال 

أمح!ئرعبأؤء أجوم ٦
الأْظة:

التمسحئ.لأسمنؤر - ١ 
أ_وأومناكوان.

مأ-ألأتنتر.سياط.
الؤنكتن.؛_1لأتن.صسا 

النميغق.بميص ٥-الأناس 
دمن.■٦-الشاة 

ي-ألأئنترضيامات.
الينيث.خ-1لأث>خضسا 

بنونمتصلا منها ئلأ تجد الأولى، الأيئعة الأمثلة قي المضارعة الأفعال ني بالتأمل 
الفLلينفي وحفيفه الأولص، القعلتن في أومميله مشيدا النون طْ أن غير التوكيد، 

ولوالأواخر، مغتوحه جميعا وجدناها واحاا«أ واحاا.أ الأفعال هذه تأملنا ؤإذا الأحيرين، 
التراكسي،،بتغير تتعثر ولم أيضا مجفتوحه أواخثAا لمت، أخرى، تراكين، في أدحثتاها أنتا 

١'اة_ ا.-أا؛. -1 ثُ*ث أ.؛اُالأ؟أا؛،•اأ،.. أا:.ا .ًتّا ءأا-'ء،ي.  ١٠.

أورأءسسا،بمعير سعير ويم ريما ءموحا« روحرص، سم، أخرى، تراكين، في أيحلناها أنتا 
اصزإن الغتح على يش الضاؤغ أن ثعلم ذللث، ومن القح، على مبثث تكون هذا وعلى 

ة.الماس حممة  ٠١ثمالة كد ته ن ت  المبابرة*حفيفؤ أو ثتيلؤ توكل بتون 

بنومتحلأ منها ثلأ ويذنا الثانية، الأربعة الأمثلة في الأفعالنفنها هد. ائلنا ؤإذا 
مالنون بهده متصلة وهي أدخلناها ولوأئنا محاكنا، منها كل اخر ووجدنا وة، الن

عالإميئيه تكوف وبغ.للثإ التراكيس،، بتغير تتغير لا ساكنه أواخرها لمت، أخرى تراكتب 
بتوامتصلا كان متى السكون على يبثى الممارع الفعل أن نعلم هدا ومن السكون، 

التاسوةؤ

يكو!ذللثر عدا وفيما الحالتين، هاتين غير فيها سنى حاد المشاؤع للفعل وليس 
أبا.



امالبماء|اْونادعمص اكمااواضحساصأ 

القاعدة:

ويسيىنون يه اتمثف إن المنح على ايمضاؤع المعث يسى )٦٣( 
ذلك.عدا شما وuثنب ،، نون يه اتصلش إن المكون على 

تمريات

>تت<

وماليال؛تع على المجثية ثم \كثنيخ المقارعق الأفعال الأتٍة العبارات في عين 
مها:كن في اص واذثر المكون، 

فورتكانا، ومحآ أجد نم وتش الآثار، ودار ١^، دان ١^ أزور أن أود ص -١ 
غدا.دار إلى واذب دانالكتب، 

فعاله.حمد به بمءيْل صغير ذب فيه يزئدئك ولا الصا.وق، معانة ئكثزن لا - ٢ 
مقتهم.وقد الأعمال كيرمن ش الغلمان يتافنن ٣-المات 

المخاية،ارياء وارالجعامأ، ار بممرالتنين، يتهما نمل يل مادرً التويد يتدن آخرْ يتمل لم فإن  ٢١)
وجزا.ما ؤيحزفها رفا، بالنون معريا يكون يل متا، يكن لم 

الأصل؛لأن ُتكييى، يكتثى نحو؛ اُوقاويريا؛ يكشان، نحو؛ لنفتتا؛ الئاصئ يكون أن بين فرق ولا 
دتمحس•تكبدئئ، 
واوحاونث، نم الشئد؛، التوير ونون الرم نون نونات؛ ثلاث اجتماع كراب الرم، نون فحدنت 
الثددة.النون من الأولى والنون ١^^ ّاكين؛ اجتميع كراب المحاطة، ؤياء الجماعة 

نوترس وعلامة ناشر،( لم الثملة التوي لأن ب؛ا مرفؤع)وليي ممايع نعل يكنان؛ امراب في ن؛قول، 
الإعراب.من لها محل لا والون الأنينثاعل، والق الأمثال، اومأورةلمالي الزن 

مالماكين لالقاء والواوالحيوية الأمثال، كوالي الثلرة الُن بشون مرفوع مضارع فعل ونكشن؛ 
.٢٣٦٩)،/ اكءوية<: وااكروس )، الهرية•»_TTالدروس اجاح فامل• يبع ممحل 

يعمليمن تخص النمو؛ فنون وأعم، اشمل وذلك الإناث، بنون النمو؛ نون عن يعبر اكحؤيين وبعض  ٢٢)
*يحملن،م قالون الخلب، يحالن الإبل مثال؛ يعقل، لا ومن يعقل عن فنشل الإناث نون آما فقعل، 

نوة.نون إنها تقول؛ ولا يعتل، لا لما لأنها إناث، نون 



التانىارابزء الخوالواضح ايونادعبناء اهوال 

ay

علىمسة ومرة معربة، مرة تكون بحيث شدة جمل ش الآ'ية المارعت الأفيال صع 
المكونعلى مسثة ومر؟ المنح، 

يسألظعلف يداعب يتثلما يهذب يملخ 

معرب•ممايع فعن منها جملة كذ في جمل ثلاث كون - ١ 
القح.على مض مضاؤع فعل منها جملة كز في جمل تلاث كون - ٢ 
الكون.على مض ممايع فعل منها جملة كن ش جمل ثلاث كون - ٣ 

۴

المضارعالفعل 

بالكون ؛الضْان بالست

جزما رقأ ته^ا

،٢٢

القح
نونيه ^ JL_Iإذا 

التوكيد

المسحتلأ،متن هثال; 

الكون

نونامملتايه إذا 

الموة

يدمنالماء مثال: 

ار



|إإفهالبتاء فؤ عامة يئتات اصرامحه النحوالواضح 

عامايتْريتات 

اصاهاس الافعاو بتاء في 

اامي٠دنون امحسوة بتون 

>1<

Iأواخرها واسكرا اشوه بتون المقيالة الأفعال الأية المارات همر من 
بالئلب.يقتغلن الناء من ممث . ٤ الئاتوJلمن. ١-تمرأ 

و-مجن.شابهن التات ين - ْ للوطن• الواجب بمش التاء - ٢ 
ا*-ابمنالأرنيياسامشان. الكيريا اشك مأ-تجشن 

درونهن.حمثلن اللاش النيات على قي -٧ 
d{

الأفعالوأواخر النون واضستل بالنون، المؤؤاJة الأفعال الأتية العبارات في عين 
بالثكل:

محابه.ش ئالغن فلا صدما ءاتث ^١ -١ 

مملك.على وأملن اللعب اترك - ٣ 
أهاله.غير ش معروفا تمنعن لا - ٤ 

صدقه.إنسان كل ليخنارن - ٥ 
ثئوئه.فاغفرن صدمك  ١٠٥إذا - ٦ 
وثخلمه.١أ وءالممون لا - ٧ 
مسه.مر مر أحاد يعتملءن لا — ٨ 

أواحرها:اشكل تم النسوة بنون الأية الأفعال صل 
الشباييك.متح — ٥ التصيحه. يستمع — ١ 

الأبواب.٦-تغلق 'ا-يطخالةلحام. 
البعل.م>-متجش "ا-ودبرثؤونالتزل. 







اص(رامحي اكحوالواضح الخضالإعراب 

اس؛ليالإعتياب 
الأطلة:

تهدب.رين أنت  ٠١
U_Y ^_.الناتمن

الحث:

امض."ا_ئلتءالىطا 
الكدز.؛_لأممرينسم 

اسمأولوأ0 منة، لأنها الئمه مليها تْلهر ولم بدأ، الأول المثال ش ه وأتت كلمه 
الثععلى بيه إنها إعرابها•' في تقال ولن.لك بالصمة، مرفوعا لكان محلها حن معنيا 

ليع•ط ي 
ولومنية، لأنها المتحه ثْلهرعليها ولم به، مفعول الثاني المثال في ههؤلأ٠ا؛ وكلمه 

علىبيه إنها ت إعرابها ش بمال ولن«لك بالمتحة، متمويا لكان محلها حث معربا اسما أ0 
صب.محت في الكنر 

المكونعلى بيه إنها الثالث: المثال في وهن.اء كلمة إعراب في تقاد الميب ولهذا 
الأخير:المثال في هتئنبن« الفعل إعراب وفي جن، ننوقه,حو'ي لأنها جث؛ محت في 
عله.الناهية ولا، ويحول ل؛تاتبم جرم؛ محت ش الفتح على مني إنه 

القاعدة:

الجوآءآمح.  ١٣٠٤١١آو الوقح ثواصع من ممحصع ش بج كلمه رصئ، إذا )٧٣( 
آءجر أد آويمحسي، وفج تحث ئي إيها ويقالت قعيدآجرها، لا الجزع، 

الجمالة.ش توضعها حتب على جرم، 



تمريات

CD

نح}[في والتي دثع، نحلا في التي المنتة الكلمات من الأتية السارة في ما بتن 
جذم؛نحلا ما واش جزا سلا محا دام صب، 

مولأالإنسان تكسب الش الصفات عن ماش الأمور، جثيوا الذين من رجلا رأيت 
ولايجامالك، من وجاملا به، يعابلوك أن ُحب بما التاص عامل • فقال انمنيا، هذه في 

الناص•ومحن محثك ما بمني أن واشيا ئمكس ولا ماليك، واجب في ممرن 
ay

فيومرة ري، محلا في مرة تكون بحيث مقيل■؟، جمل الأمحة؛ي المبشه الأسماء صع 
جن؛محلا ش ومرة محلأمب، 

يذهما هولأم الن«ى 

محلافي تكون بحيث مفيدة جمل في صنها ثم التوكيد، يثون الأتيه الأفعال أثي• 
٠٢^=

يزؤعساعد يتحدث يأكل 
<D

الإعرابفي تحريز 
را(.تموذجت

.ماغدنا٠ حصرمن 

المنح.على نؤ ماض فعلا حضر: 
رغ•محلا ش المكون على نؤ فاعل موصول، اسم من: 
شالئكون على نؤ فاعلا وءناء: الئكون، على مبي ماض فعلا اعيناه-ماعد: ّ

ئصب.محلا ي ١^ على ميؤ به مفعول وءالهاءو; زئع. محت 



اصرامحي الواضح الخد اسمه|ااماب 

تالآسة الجمل أعرب •• أب( 

جميله.ورده هذه 

أحدا.وء؛قنن لا 

وصمهالذي الدواء شمنت 

؛&؛Qص؟



|افهولأ«وقادعسمو|وماصرامحي الخوالواضح 

m

الأمثلة:

العلام.يتعدى -١ 
\ؤن'نآ-أخثى 
محنىّآ-سذا 

العلام.قعدى ان أود -١ 
اتزذ.أخشى أن ٢-تجب 

المحش•محن أث -٤ 
الجر.٥-بممو 

تعدوالجههان.-٦ 

اهام.٧-^ 
١^.م-تجرى 

الدئب.يعوى - ٩ 

©

الكثش.من ئدئؤ أن أخاث - ٤ 
الجو.يصفر أن ترني -٥ 
تعدوالخنان.لى -٦ 

لأ-لنائءتاظام.
الماء•يجوى أن اجب - ٨ 
الدتب.تنوي لن -٩ 

٧خ

ا-لمقثدالغلأم.
ه.امتفشالغؤ.آ-لمأخشاتنئ. 
ا--لمبموالختان؛"ا-لأ-ضزءدك. 

الحث:

J-U الثلعام.أقم ؛
ملم -٨ 
اادس؛.ااتعو لم -٩ 

الأحر؛ط جميعا ئجدط الأوو، القنم في التسعة الثمارمة الأنعاو انقليإلى 



وثجدئ_، الأخيرة والثلاثة بالواو، الثانية والثلاثة بالألف، منها الأولى الثلاثة 
أدواتمن لخلوها مرفوعأ وجميعها والإناث،، التوكيد نوئي من لخلوها معربه جميعا 

نيالرم علامة هي التي الئمة ظهور عدم ني الثبب ما ولكن والجرم؛ النصب 
أواخرها؟

نعير٠ألفاه كاد< إن العلة وحرم، علة، حرث الأفعال هده من فعل كز آخز أن السن، 
بدهناك يكن لم ولدللث، مستقلا؛ صمه كان أووياءه ءواوأه كان ؤإن عليه، الصمة ظهور 

الأحوال•جميع قي عليه الضمة ومدير محاكنا، العلة حرف بتاء من 
نيكانت، كما معربه يدها الثاني، المم ني ثانية مرة نسها الأفعال هده إلى انغلر 
ؤإذاعليها، اشج، الوالي، ليحول النم، إلى الرم من تغير'-؛، ولكنها الأول، المم 
هألفLه،منها كز آخر التي الأفعال في ءلاهرأ اثرآ لشب نجد لم أواحرها في بحثتا 

ءلاهر.فيها النم، فإن أووياءه، ءواوه آخرها الي الأفعال بخلاف 
فيالفتحة عليها مدر وللأللث، تحريمحها، يتعدر هالألم،ه أن الاختلاف، هدا في والسر 

تنلهنولأللث، مقتوحتتن، بهما النهلهمر الئهل فمن وءالياءه ءالواوه أما النم،، حال 
•النم، عتل• الفتحة عليهما 

فيكانت، كما معن؛ة تجد.ها الثالث،، المم في ثالثة مره الأفعال هن.. انئلرإلى 
علامةفما عليها، الجزم عوامل لدخول مجزومة هنا صارت ولكنها السائقين، القسمين 

فتها؟الجزم 

السابقين،المميز في ثابتة كانت، وفو محاJوفئ، فنجل•ها الأفعال هن.. أواخن نتأمل 
فهيعليها، الجازمة الأدوات دخول سوى سبيا نجد لم ذللثؤ في الثسؤ عن بحثتا ؤإذا 
الجزم.علامة الحذث ُذ.ا يكون و؛دلالث، الأواخر، هن.. حدمت، التي 



ااْهو|سمعسالأمص رص -؛؛ ٠٧١اكم 

اكاعدة:

والواوالألف على ثمديإ يصمؤ اوأجريرؤؤ اشقل الئضاؤغ المعذ )٨٣( 
واتاء.

.الواووالياء رظامأعلى الألف، على شحؤ ينتصب 
^١،.١١ئجؤ؛ئطف 

تمريات

>1<

نيالأعراب علامه وعتن الآست، العبارات الآحرني المعتلة المفارعت الأفعال بتن 

والناص•اه لصا لمحض المجرمحن، نجح يهتدي ال*اقا، "١ 
فيها.المعاطب تألأى أن يخثى ولا الهتال، ميادين الشجاع يهوى - ٢ 
احئ.صداةت4 يثني فلن الإنسان حلاتق مش لم إذا - ٣ 
إيث•الثهاريأت أو اللل ش الْليب ئنغ إن - ٤ 

مرمع،>ماوع نمل مرى؛ رامحا. الحق القاصي يرى اكل.ركقولنا• الألف ملي الضمة مف نقير ( )١ 
يها.المملق لمملر اي؛ لأسر، الألم، ير القدرة الضمة رس ومحلاعة 

الجانيمحلى الهاضي بمضي إرارامحي، يرنوالدامحي كسكا: داوا»لكئل الدار محلى الضمة رتممدسْ 
لثتلهااي: لاثقل، الياء( )الراو، محلى الغيرة الضعة رس رمحلأمة ِفوع، مشايع فعل بمضي(؛ ريرند، 

الحرين.محاذين ،ع يهاالنطق مح؛؛،• اللمان محلى 
ممايعفعل يرى؛ لنيرى، كتوس؛ التم،لسرنطقها، حالة في الألمر محلى الفتحة تتلهر لا وكس، 
لكطر.الألف، محلى المقعرة القتحة مب ومحلامة دالنء، متصويه 
منموبامضايع فعل بمضي؛ ■ بالحي إلا القاصي يقضي لن كقولك؛ والواولخفتها، الماء ض ُتئله 

آحره.محلى النتامرة القتحة نب ب'لنرومحلامة 
المحدوفهالحرف، كان فإذا الحاوود،ا الملة لحرف، متامية بحركة الأخيرالحل١ودج الحرن، فيل ؤيحرك 
فإنالواو١ 1لحاوود، كان ؤإن يتعد. لم نحو؛ ١ القتحة يكون مله الذي الحرف، حركة فان مثلأا الألم، 
الاليالحرف، حركة فإن الياء، المحليوفه كان ؤإن تئن، لا نحو؛ الضمة، يكون مله الل.ى الحرف، حركة 

يجر.لم نحوت الكسرة؛ يكون نله 



صرص الواضح اكم معي الأم س ص

(D

مرفوعا،م0 يكون حث مفيدة، جمل *ي ^٠ ١١المضارعة الأفعاو من فعل كث صغ 
تالحركة عليه تثلهر سل كز آحن واصسظ مجزوما، ومرة متصويا، ومرة 

يخلوتستوي يطو بجندي يدنو يحا 

فيبالألف الأحر معتز مرفهمع، ممايغ فعث منها كث في جمل يثلاث ابن -١ 
الثالثة.وبابءش الثانية، ؤبالواوي الأولى، 

يالألفالأحر معتز منصوب، مضايع فعل على منها كث تشتمن جمل ثلاث كون - ٢ 
التاكأ.ي ريالا. التانة، ي رّالرار لأيد، ائ 

بالألفالأخر معتز مجزوم، مضايع فعل على منها كخ تثتمث جمل بثلاث ائت - ٣ 
وسفيالثااثة.الثانية، وبالواوفي فيالأولى، 

مرةيكون بحيث ثلاث، جمل م، رصعه الأتية، الأفعال من فعل كز ممايع هامت، 
تالحركة عليه تْلهر الذي الضائع آخر اصئظ. ثم مجزوما، ومرة منصوبا، وص؛ مرفوعا، 

خفيغمي رّصي شكا هنى ملأ 

الإعرابفي محرين 
رآ(_نموذج:

بالنهار.الئماش تخصي _١ 
الياء.على مقدرة بضمة مرفؤع مضايع فعن • يختفي 

فاعتمرفؤعبالصثة.الخفاش؛ 
جرءلعلامة بالمام، مجرور والمهادن الكر، على مبتي جئ حرث بالنهار-الباء: 

الكرة.



ا1فهلسسوالأذدمءارابير النحرالوايح 

زلم:ئ؛اامحع•
الئكون.على بي وحزم، نقي حرث لم: 
الواو.حذف جزمه وعلامة ®، jj-®مجزوم،همالغ قؤآ ت يتم 

بالضمة.مرمغ فاعت الزيع: 

تالآت؛ة الجمل أعرب - رب( 

ثهىاةعنالكل.ب.

بمموالجو.

الحسود.^ لن 

قوأ





الأمالمهم الإسم صرامحي الواضح الخم 

[ح[سهست
الآْثالة:

ااش?ىالمق•ا-ئجا
آأ-ءاتتالخنا.

"آ_همالآةى.
العدا.ئ قمت - ٤ 

القرق•ثى المش ثجتت - ١ 
الثصا.أصعق - ٢ 

"آ_سالأدى.

العاوا.أى سمت لا - ٤ 

•ا-وصيثءنافش 
آ_اوكآتشالنصا.
"ا_تبمت،ينالآدى.

؛_اةثنتءرالخوا.
الحث:

سمحا  ojL_iالآ.ثالة وءالعداءقي ءالفضءوءانماه الكلمات: 
آخرءهومعرب ما كن من شاتهها رما الأسماء مان0 ثاُ؛أ، ألث منها كل أحر وش بييد 

المقصورة•بالأسماء نمى لازمة، ألف 

يجعنها واحي كث لأن مرفوعأ؛ الأول المم في ه١ JJوحاالأسماء  eJu،تأمل؛، ؤإذا 
مجرورةالثالث، المم دفي به، مفعول منها كلأ لأن منصوبة؛ الثاني المم وُي فاعلا، 
فيها؟والجر والتمس-، الرفع علامات فما جر، بحرف، 

والكره،والفتحق الصمه هي والجئ والتمر للرفع الأصلة العلامات أن نعلم نحى 
ذلأث،؟سنر فما أوالم، أوالفتح للفم أثرأ نرى لا هتا ولكثا 



ولذلكتحريكها، يتعدر والألما ألف، الكلمات هدم من كلمة كث أ0آحن السب 
ثيوالكسرة اكب، حالة ش والفتحة الرع، حالة ني الضمة ءاليها وقدرت ساكنه متت 
الجئ.حالة 

القاعدة:

'آ/لأزمهأ'آلم، ممم،أهمحرة اسم ئؤثل التقصورا، )٩٣( 
الثلاث١^١٠٠٠ س مترو عارم كدت ( ٤٠)

تمريات

)ت<

الأنة:انماران ش المقمورة الأمماء عين 

المدن.نكى على الئرى نكى الناس بعض مقل؛ - ١ 
الدئمحن•لأْراض مضني غلوان ي - ٢ 

كعرص.ال؛اء؛ بمورة ام كانما، مواءأكيتصورأالألف؛ )١( 
اكرمنحو: ءٍرثاية، سرياأ؛ض»الق كان وكناإن ضرر، ثهوءٍر ذاومحارض، نحو: مبأ؛ كان ثإن )٢( 

ممل.أيا 
أومقلة تكون ؤإنما آيدأ، اصية ألق4 كون ولا )٣( 

مم؛تهعا؛ثي تمول ثإنك كالض، ياء: ص •متالية ؤإما يما، واو١ عن •نهيت إما نوعان: المقلة و. 
وكان.عصوان 

والذكر.وانملثى الختل من ؛إنها وذكرى، وعطس كمر لكآيث؛ تناه ان ل،ا نوعان: الميم و- 
يرمم.يطأ والأحرى بمسر، ثلحئة قالأدر يذرى، كأرش تزادللإلحاق، ان ؤإمحا 

اوكانتومتثض، و،معلقى، كٍثرى يماءا.أ، راسة كانت، الياءإن بصور؛ المتصورة الألم، وئرمم 
كالعصاالواو؛ أملها ثالثة كانت، إن الألف، بمورة وئرمحم والندى، والهدى كالض الياء، اصلها تالثة 

والئلأ.والدجا، 

مدى.ياوعوإر فى كن مثل: حئ؛ ونشت، لقظا،  ٠٠١١حذلت، الضور ثرن ؤاذا 
١لالقاءالمحذوثة الألم، لكلبرعر المعرة القتحة نصم وعلامة اكن•.تصوبه، حٍر ؛قش:  كين• ١١

الماكين.لاكتاء المحدوفة الألمه عر للتمنر القيرة الكرة جرء وعلامة داش•، عجرور ام ومدى: 
(.٣٩٨)،/التحؤية•: وراليروس ، ١ _T• المييأ، العروس اجا،ع 



والغنان.الثوم نأوي المئات - ٣
؛-ننسصتمناس

ه-الأثمحادنطص
أ.اشترىاسستاوى.

ص

مثعولأومرة ناعلأ، سة منها كل يكون بحيث مفيدة، جمل *ي الأتية الأسماء صع 
جن•■بمرق مجردرأ دمْ لأ، 

القرىاص الض الدكرى الهدى 

ضرر.اسم منها مأ ش المبدأ اسمية جمل بثلاث إيت -١ 
مقصور.اّم منها كذ ش الفامذ سلية جمل بثلاث أبه -٢ 

ضرر.اّلم منها كنأ ش يه المفعول جمل بثلاث إت ٣- 
(D

الإعرابفي تمرين 
)أ(.تموذج:

الأزهار.على الندى تفل 
الفتح.عر مجبي ماض دئ ثل: 
الألم،.عر متدرة بضمة *وضأ ٠،^، • الثدي 
المكون.على مبي م حرف، على: 

الكسرة.جئْ وعلامة مجرور؛ْءاىا، الأزهار: 
الأتية:الجمل أموب - )ب( 

الهدىلاي 









>1<

منقوص.اسم منها كل ش المتدأ اسمية جمل ثلاث كون - ١ 
مقوص.اسم مها $لأ ش الماعز فعلية جمل ثلاث كزن - ٢ 
متقوص.اسم مها كز ش 4ُ الممعود فعلية جمل ثلاث كون - ٣ 
متقوص.اسم منها كز ش كان خض جمل ثلاث كزن - ٤ 

تمفوه جملة ش صانه نم الآو؛ة، الأفعال من فعل كز من منقوصا اسما هات 
هذىرصي ثش نس 

تس؛نمالإماب
)ل(.ثموذج:

تكري:.القاص 

يالقمة.ْرفوع بدأ ت الرجل 
الياء.على مقدرة بممة مرمع نعث القاصي 

يالقمة.مرفؤغ المتدأ خث مكروه؛ 
•الأيت الجمل آمرب ~ رب، 

الصحاري.في الثم يصب 
حمحيب.الرائي 

تصير.ونت م القاصي المكان اليارات بلع 
0مح0تجمح0 





الرآنْوةبأج اا0وئا)ع تؤم م؛؛؛لإ_\ا التاتمءآ رامحي الواضح ادم 

انمؤمزةبمأق« س؛^اساارغإ 

اهيلّ فهن »ا« 
الأْظة:

أنشح.لأ0 جلست - ١ لأنشح. جننت -١ 
المرص.أغوث لأف مأ_حذ«نت آ_حذنتلأمدامص. 

لأزئيخ.ربجثهاواس رتيثهداسثخ. 
محو.أنكن لأن ._;L ٤ محو. تكن أل ٤

اليحت:

نجئ ٠٢١^/ءئ ض كلأ تجع. الأول، المم  iiiAش ' ۶٣١الأسال إر اثر 
الجلوس،في وصب عئة فالامتراحق نيلها؛ ما حصول في دممب مله بعتما ما أن 

لأماللام طْ سمى ذلك اجل رمن جرأ، وقلم الحضور، في علة ادو>ض وعيادة 
الصلل.

متمؤويا،تجال0 الأول المم أمظلة في اللام هد>ْ يعل. الضاؤع الفعل آخر تأملت ؤإذا 
نمث،؟الذي فما 

ءآنءت هي ، jt_4حروف ياحد إي يكون لا المائع الفعل نصب أن نعرقه الذي 
هذءمن فناهن ناهب الأمثلة هاوْ يوجدفي لا أنه وبما وءكي*، وُلذنا، واالنُ، 

هوذلكفما مثال، كئ في •تها واحد إصمار من مقئ هناك يكن لم الأربعة، النواصب 
مدره؟أو نضمره الناي الناص؛، 

_الأماأبوقه مالأضادنمتها هذه فتجدأن اكا؛ي، المم ١^١٠ إلى تتفلر ذلك لمعرفة 
يعدأوتقدر منت التي هي اأر،ُ أن على دليت وهذا النلاهرْ، —ءازا ومجثموبه؛ التعليل 

الأول.المم اللأمفىأ.ظلة 



٧١٥١رابيي الواضح النحر مإ؛ؤجكا الْءأن>«وة اة الْرآنارع تيب 

تارةوئضمر تارة، التعليل ررلأمء بعد تفلهر المضائ للنعل الناصة ءان® كانت ولما 
جائز.الموضع هذا الإضمارفى أن عالي دليلا ذللئ، كان أحرى، 

الماعدة:

الأْظلة:
مأ_لءتبيالؤنلإميى.ا-طكاناافديقضونمج 

ر'ليأئنلأنا:تياسم٢-uكاف،امحثسفيالأمماص. 
البحت:

المائةالأمثلة يي وءأراغقء وءلمرق® وءسجذُ ءتخونء الصارمة الأفعال، إلى انثلر 
بعدهاما أل تميد لا لأنها الماقة؛ التحليل ءلأمء هي ليت مارلأمأ مقرونا منها كلأ تجد 
وريثالتي الأمثلة كيأ في تأملتها إذا أحرى؛ لأم هي ؤإنما منها، ما حصول، قي علة 

يعددائيأ اللام هذه ولوتؤع منها، تصرفثا وما المتقية درألكزاء داتما صأأيوة4 وجدثها فيها، 
الجحود•لأم أو القي لأم نميت الممي 

كلأوجدث الماقة، الأمثلة في اللام هدء بعد الصارمة الأفعال( أواحر امالث< ؤإذا 
بدلا ؤإذأ \دض\وغؤ نمب الش اشي، أدوات من أداة تجد لا ولكتلث، منصوبا، منها 

الحرفهدا يكول أن من بد ولا النصب، حروف من محذوف بحرف النصب يكون أن 
التواصب.من غيره بتقدير يستقيم لا المعتى لأن هوارأن®؛ المحذوف 

واجا.كانإضمارُا لأمالجحود؛ زتلهنبعد لا كانتءأن® ولما 

اليعئثرن مالم اولأنأصعع، لأنتخ، حمرت نحو؛ اكيليل؛ بمد'لأم' يإياتها يجوزحذف'ان' )١( 
[.٢٩]الحدي: أند نحو^ؤق!بمؤ إئلهارها؛ تمن ؤإلأ -•لا،، ؛

(.٣٧٤)إ/»اوورُساكءرة•: 







اوون0وقباغ ااْءءارع تؤم اص(رامحي الخدص 

القاعدة:

(١)حسسد وجؤيا محثتْ ان الثصايغ تنصب ( ٤٦)

السهام فهان >له« 

الشم.مأ_إضغاثروتئاد 
الأمثلة:

محئص•يثصء لم ~ ١ 
ص.ص ثن ؛-ثن قبمب. ٢-^^)، 

البحت:

اوسايقة،الأمثلة قي والوإ؛بء، وهسادا واوجٍبا ارييقص، الضارعأ: الأسال انظر 
ييلإساءة فا بعدها، ما حصول في سبب ملها ما أن تمد دءفاءه جوفا ممنها كلأ تجد 

وهلمالإجابة، في سبب الثاني المثاو في والسواد الثغض، في سبب الأول المثال 
المسمية.فاء الماء هغ.ْ سميت ؛، ٧٥اجل من جرأ، 

المثالينش كما بفي؛ بوفه موجدلها معنا، الش التراكيب ش الفاء هده تأملت ؤإذا 
الأمحن•المثالض هم، كما بمللب؛ أد الأولض، 
فبلهترى لا ولكتلث، متصوبا، تجاو0 الفاء هغبْ ؛عل. المغاؤع الفعل آخر ذللث، بعد تأمل 

الع>ال.ونةالتمسن، يكون أن ند لا ؤإذأ المعروفة، النصب، ادوايت، من ٠لاهرة أداة 
المتقدمة.الموانحع في كان  ١٠مثال على 

الأحوال.من بحال الفاء هده يثلهربعد لا التمب لأن أيضاأ واجب، هتا فق والحل. 

واقج ح يهمحق ْقمح ي وزأق نحو: فالأول اك<دلاأ أر•لأم رإلى• بمعش التي الجارة حش دم  ٢١١
رلممور.يرجخ، ان إلى اي: موزيرمحاء، حش اه اطع نحو: والثاني [، ٩١زءد•' ء؛ء،ه 

حشواءريت، يقم،، ولم رفع الحال ءدمالي فإن معناءالامتمال، يكون مساان الفعل في ُيثترط 
فوجبيرجون،، فلا مرض أي: يرجون،، لا حش ني،. عرض نحرث استنتافة، يعنعا والبمل، اوت،يا»، حرفا 
الرفع.

(.٣٧٣)،/واال،؛دوساكحٌة«: ، »جاّعالاJدوسال٠ري،٠ص^٤٢







^؛١٠١١رايتي ااواُدح الم ااْابمن0رة ُأة ااْوثادع تيم 

الشص.تغيب حش نعود ولن العمل، غثاء هن موسا شح الحقول إلى حرجتا - ٢ 
ولمكنالوفلخافابامالقوس، ال٠نىصكرام يكن ٣.لم 

'نعك.ءال< همهون المديق معانة محتر لا - ٤ 

•ؤتئللم الحكم القاصي يوق ولم ؤيخون، بالأمانة اكاصح يأمر لم - ْ 
ذكنر.يابسا ولا قتعصر رطا تكن لا - ٦ 

'القط سب وين آجرْ واصيئل المحذوف، الضائع الفحل دثر الأنة الجمل أتمم 
و...والدم أحد يغضب لم - ٧ ف.. المساعدة يهللب ١-لم 

و...جميلا أحد يزيع لم  ٠٨ذ.. أخيك، سر مثير لا - ٢ 
ا،.ماىت،و..ف.. \ؤس زمن دحرمالأش ٣.لم 

•ل. الخادم يكن لم ٠ ١ ٠ ذ.. الضعيف الئوء قي تقرأ لا ٠ ٤ 
ل..الطيس، جاء > ١١و... تنكر عن ته لا ٠ ٥ 

—حى أنام -لن  ١٢و... المكض إطمحام على تحص لا - ٦ 

يأش؛للمحش؛يما المتممة المحذوفة اليمن اذكر 
•كترك في ئتؤيح •••حش — ٤ صاا«اق4. لك فتدوم ... ٠ ١ 
الاس•حمد ...لتتحى . ٥ تجارك. ...فتكني ٠ ٢ 

•مقصودك إلى صن ...أو ٠ ٦ م...اف؛؛تعدءتك،إحوائ1ث،. 

التطيل•لأم بمد المقمرة يارأل، منصوب الضائع فيهما بجملتين إيت، ٠ ١ 
الجحود.لأم بحد المقترة ّرأر،ا يمتصوب الضائع فيهما بجماكن إيت، -٢ 
حش.بعد المقمرة بارأن® متصوب الضائع فيهما بجمكن إيتا — ٣ 
المييية.فاء يعد الممنرة يااأنء منصوب الضائع فيهما ؛جملتين إيت، .٤ 



واوالمب.بمد المقمرة دلرأنء متصوب الضاؤع مهما يجملتن إت — ٥
أو.ب،او المقترة دهأنا؛ متصوب المضارء قيهما بجمدين إيت - ٦ 

>1<

دءانءمتصوب مفاؤع على منها يشتمذكل' يجمل الأتية الأمثلة عن أجب 
٠المضمره 

^حسوأاسارسالأبموي؟ا-مياهمسمبإراولأدالأس؟ 
موقدة؟الممايح نقى ض -إر ٤ داجئهم؟ ش بمقرون ممن ^، ١١- ٢ 

ن

الإعرابفي تمرين 
ت)آ(-نموذج 

قتخاف.الث ثغنسرلم 
الثكون.على بي وحزم مي حرث لتر: 

متعابالكسر وحرك كون. الحزمه وعلامة دْلماا، مجزوم مخايا  ١٣تذنب؛ 
سىين.لالتقاء 

بالمهمة.مرفؤع فاعل التت؛ 
دءانءمتموب مغايع فعل وتخاف؛ الفتح، على مض حرف الفاءللمسية، فتخاف؛ 

الفتحة.نمّه وعلامه وحويا، مفترة 

الأتشن:الجملين أموب - )ب( 

الولدآوتمحالم،.الأب تجب 
فرق.اشاحة الرط تجهل لم 

T





او)آ؛نادعاكهل جوازم اصرامحه الخواراحح 

اسارعاسل جوازم 

الأمثلة:

بجدب.ونى  ١٣١-تمن 
 _.Y بمد.ونى

ّآ-:شالأء؛ثممرأوكأ:غ.

 UV١لرنغولىبمصذ.؛-؛

البحت:

المراح.كتزة لتجسب - ٥ 
أ_إيمخءئالناةدة.

عتلث.إسان لإ ليتن - ٧ 
خ_1ثوةنضمحنثماينم.

ومناواحاو،أ. مضارعا فعلا تجزمان التاهةه وألا  ٠٣١٠أف؛ الأول، الجزء لنا؛ي تقدم 
فقول:انمز ط! نعمن الش الأدوات شة على 

لماكلأم أن يدلعلى الثادالأول أن ويدنا الأولى، الأربعة الأ،ثلة ني بحشا إذا 
علىيدق الثاني الئاد وان الطم؛ زس إلى كذلك مث وأن4 الماضي، الزمن في يمدب 

يقاد»يوهذا التكلم، زمن إلى امتصكذلاثا وأنه الماضي، الزمن ش بمن لم الرسول أن 
اليالأربعة المضارعة الأفعال ئقي تفيد إذأ الأربعه الأمثله فهده الأمحرين، المثالين 
التكلم.زمن مستمرإلى القي هذا أل وميل عليها، اشتملت 
فيلفثل فأي مجزومة، وجدناها الأربعة الضارعة الأفعال _ أواخر إلى نثلرنا ؤإذا 
الجزم؟هذا وسب المي هدا أفاد المذكورة الأمثلة 

الضأن ءٍن وانمل، المعي ش ألم« نمه ذألثاء هذا وعلى هوألئاء، اللفظ ذلك 
التكلم•زمن نتمرإلى بها 



L>الأول الثال في \وحكئب وحدنا الأخيرة الأييعة الأمثلة إلى ن>نا ؤإذا 
اكافدة،شع  tipامن الثاني المثال في ووجدناْ الكثير، المزاح ياجتتاب الخائلن، 

فيالمضارعه مالأفياد والتوتير، بالإتقان آمرأ الأخيرين المثالين في نجدْ وكذللث، 
حميعاوجدناها أواخرها تأملنا ؤإذا للأمر، مفيدة صارت قد الأخيرة الأربعة الأمثلة 

اواءنها؟جرم الدي وما الأمر؟ مض أكسبها الدى فما مجزومة• 
سميتذللق، أجل دس يحلن'ُليها، الش ءاللأم® موى مسا لدلك نجئ• لم بحثتا إذا 

ءلأمالأمرُاللام هد، 
القاعدة:

ام0إوولأ؛ ءنثاه ^، Ijنضارعا ئنلأ تجزأ التي الأدواج، من )٩٤( 
ثمناةمحي!^٣، ُالآُش 

للأمر١١/ثمدأ الضاؤغ جعت والثات4 

تمرئامت،

>1<

أواخرها:واصسهل ءلتاه ^١ وأدخل مفيدة، جمل ش الأنة الضارعق الأفعال مع 
بمموبمهم يئس ^ يوفد بمرأ يافر 

ارالحال من رماة رميان رتجزمان،، المائع، رة،لبالأنهاتشان يجزم ض ^٠^٠ مان تللما■ لم ، ١١
الأّشالإرالمي.

المامحي•الزمن م الئعل حصول لفي ثلم؛ 
الكلم.زمن مر ينسحت، يها القي مدأن مثلها؛ ■' يلما 
ل،اطاوي،.شيا المائع تجلا الأمد■ للأم 
يعدما.ما ضعرن مر للنهي ولا؛ 

(,٣٧٠اسمةأ:رأ/،الدروس 



جوانماافهوالْونادعمإحيء ص رص الواضح الخد 

d)

واصطالأمره الأم دأدجاإمقيئة، جمل هي الأتيه المفارعه الأفعال صع 
أواخرها؛

يرضثنته يرمي بمع بمفر تأمر يدم 

ذلك؛ءي4 يصاغ مثال كذ ئي ررلمْ من بدلأ ءلماه وصع الأيه الأمثله اقرأ 
أحدأ,اJارحة أرر لم - ٤ أمس. الحدمة إلى ند.هب لم - ١ 
الماصي.العام ي تجارثنا ترح لم ~ ْ اثر■ س والدي يحضر لم - ٢ 
أجدها.ولم عماي ضاعت — ٦ يثبع• للم المطر نزد ~ ٣ 

يكونيحث المعتى، قي لها موانقة أخرى جملة الأتية الجمل من جملة كز يد،د صغ 
مضارما.فملها 

أ-ئانهم،ضإرالآن.ا.طّاقراخنىإرالآن. 

والدك.نمغ امسح - ٥ مسكرأ. وامتقنل مسةرأ نم - ٢ 
آ_اغسلأفثكولالأومر"أبارحمالم.عيفا 

(D

دولئاه.مجزوم الأحر صحيح ضائع تحت متهما كن ي جملتن كدن - ١
دءلئاء.مجزوم الأحر معتز ممايع تحز منهما كن ش جملتن كون - ٢ 

الأمرء.مْلأم مجزوم الأحر صحح ممالع خم3 متهما كن ي جملشن "اأ-كون 
الأمره.دءلأم مجزوم الأحر معتز ممايع خمن متهما كن ش جملتن كدن -٤ 



اصرص الحرالواضح الوئا)ع|افعو جواذم 

الأْظلة:

ناكضك.من تدخن ما ه_ ثحم الأثل ش مرظ مذ - ١ 
غله.مدم وثك من صح ما . ٦ كأرْ• محب قثخ صقره ؟ي تتب نذ - ٢ 

قننه.ئئرم تتلث ما - ٧ ينجثادىالاسيينأدام. 
جرخ.الغير قي محق ٨-ما ئجايثئ. ئزدذ ثافن من - ٤ 

البحث:

علىأولهما حمود يترب مقارعين، فعلين تجرم ْإنْ أن الأول الجزء في لنا نندم 
فقول:العمد هذا تعمد الش الأدوات يتية على نأي وهنا الثاني، حصول 
نفلرناإذا مفارغتن، فعلين على يثتمذ السائمة، الأولى الأربعة الأمثلة من مثاو كل 
أنوجدنا المى، جهة من إليهما نثلرنا ؤإذا مجنونين، وجدناهما اللفظ جهة من إليهما 

الأول.لوميع جزاء الثاني حمري أوأن الثاني، حصول ي شرمح. أولهما حمرد 
التغمهأوأن التئنة، حمود في يرظ الأكل في الإفراظ أن تقيئ. الأول فالمثاد 

الثانيؤيثى الشرط، فعن الأود المعن تش ذلك اجل ومن الأكل، ش الإفراط جزاء 
وجزاءْ.جواه 

علىثانيهما أفاد الذي وما مثال؟ كز في الفعلين جزم أرجنر الل.ي ما شاءل: ومحا 
أولهما؟

التينهي ®نسُ، لحول سوى سبا نجئ لم واحد،أ اأ واحالالأمثلة اختبرنا إذا إما 
٠جازمة شرط أداة نميت ولن.لالث، الشرط، أفائت الش وهي جزت، 
فيوكذلك محدنا، الش الأمثلة من مثال كن في أننأ كالمه عليه نيئ عئا فغمنا ولذا 

الحافل.على إلا نيئ لا ا وجاJن١٠في4، ناي مثال كز 
فعؤنعلى ابمأ مشتملا فيها مثال كز وجدنا الأخيرة الأيبعة الأمثلة إلى نظرنا ؤإذا 



ايوئادعالقعل جواذم صرامحي الواضح ادم 

ؤإذاتقدم، نحوما على ثانيهما حصوو قي شرتل أولهما حصول مجزومين، مفاوعص 
الشرط؟أفان الذي وما مثال؟ كذ قي الفعلين جزم أوجب الذي ما ت أيضا هنا تساءلنا 
غينالشرط، وثفيد مضاوغتن تجزم كُمررُ إذا فهي ءماء، دخول سوى سا نجذ لم 

العاقل.غير ملي دائما نيئ أنها 
ؤإجمالبيالها ؤإليك الئرظ، وتفيد الٌم3 همدا تص*إ؛ أخرى أدواُئ، وهناك هذا، 

تمعانيها 

مثايا ندمافا  الشرطأداة 

إدئظت3شنأممم. الثرطتقيئ 

اهبجش الخر ق ظق مهما  ىطألضالعاهل  ميسما

معه.أمحا؛ن أض بمار مق  كزان مق

أجتك•تناد أيان  كزمان

أصحيائ،متاوئن، أين  سمان أيذ

بميم•يردذلالملم أل  سمان أف
الررغ.سم يردمعأث حيثما  سمان جثها

يعاملكصديتك تعامل كيفما  للحال كبمما

ئ؛ثهم.تدخل بنان أى  القيمةالعاي *بميم ملم  ،t
اى

القاعدة:

وهنأووإدماه أداة، ءشن0 ا؛ثثا ئناتنن: تجزم الض الأدران ٥( 
رءحيقثاورلرأسء روأينء وْأةانء وْشا؛ وهم4ثاء ووتاء رءثن® عرتان، 

١س٠اءل١،.رجؤيثها روآيء وررتجئتاْ 

وءمشءوءايانءرازهاءرءمهماءلغيرْ، وءمنءساتل، بالشرط، الجواب دءاذماءلمجردتعليق ُإنُ  ٢١)
يكر.ما لبميع وءايءمالح رالي،ماالالحال، للمكان، وءازارااحء؛نم1اارءاين* للزمان، 

معرة.نهي ءاي، إلا مبتة الأدوات هذه وكل 





ال0ون1>عللفهل جوازم رابزءص(الواضح ادم 

أواجتواصط الحالي، المكان قي المحذوفة الشرط جملة بوصع الآت؛ه الجمرأ أتمم 
الأتحالاسرئم،طذ؛

ا-مرر"'ياشصزأ•
قنله.مر تذم ••• حيثما — ٢ 

طاعيم.إل تثقل 

معدتك.بمسد ... ما - ٤ 

تاصرأ.ورعا تجد ••• أر - ٥ 

نثاثلك.إليك يرجع إن - ٦ 
مصرالسائحون.تحضرإلى ... مش — ٧ 

ح.نن...طمينأذاهم.
الشدة.رنن ش به خي ... ما — ٩ 

أساته._من...تؤذ  ١٠

مضارعينمنها ض في والجواب الشرط فعلا يكون شرطية جمل ثلاث كون - ١ 
الأحر.صحيحي 

معترءضارءين هنها كن ش والجو١ب الشرط فحلا يكون شرطة جمل ثلاث كون - ٢ 
الآحر.

الآحر4صحح مضارعا منها كن في الشرط فعي؛ يكون شرمحلية جمل ثلاث كون - ٣ 
معتلمضارعآ والجواب 

الأحر،معتل مضارعا منها كل في الشرط فعل يكون شرطية جمل ثلاث كون - ٤ 
الأحر.صحيح مضارعا والجواب 

تمقيدة جمل ش الأتية الشرط أدوات امتعيل 

بمشأين أي كقما إذما أيان حتما  ١٠

٢۴ ٢۴ ٢۴





وإماوه|الغْسة |إإفهاو ١٤١٩٥اكان(رابيد الحرالواضح 

محصا ِضثأن..ن'م-طءمغد■٠. ■٠٠  ٠٠-ين■ ن-شأ-اح—دستع_ ■■؛ ■■ن■ ع ■"- ■وآّثد. ءّ ن■ ■,_!■* -* ء _■ ح— 

الأمثالة:

تثتغلأن.العاملان - ١ 

سثغلأن.أئنا - ٢ 

"ا-اشثاد:ضاوون.

ا-الأاملأنلن:شغلأ.

أ"-أشالنممتغلأ.
مأ_الثئادي:شلوا.

لئتئئغإوا.؛-أقي 
يئثمح،•لث أني - ٥ 

تئتغلأ.لم العاملان - ١ 
مأ_أشاليتئثغلأ.

'*ا-الئئادليتئظووا.

لمأئن - ٥ 
إ-أئتمتئتغاوون.

ستيلص.أنت - ٥ 
الحث:

ممكز قي يل ال«مارع المعز تجد المتقدمة، الثلاثة الأمام في الأمثلة أنفلرإلى 
حالات:حمس على منها 

ءائ؛ءن•اثمحن على ندف الق شز الأولى الحالة فهوي 
محاطين.اثنين عر تلذ الق متمز الثانية الحالة وش 
الغاسن.جماطت على يواوتدل مئصز الثالثة الحالة دش 
المحاطين.جماعق على بواوتدق متمن الرابعة الحالة وش 
المخاؤلتة.على تدق بياء متحز الخامسة الحالة وش 
الخمسة.بالأفعال ابقة الالحالات في المارص الأفعال نقى ذك أجل ومن 

مرفوعأ؛الأول المم في تجدها الثلاثة، الأمام في الأفعالالخمه هدْ تأمل 
نم،،بأداة بوقه ملأنها منصوبه؛ الثاني المم وفي أوجازم، بناصت، نقر لم لأنها 
والنم،الرفع علامات ما ولكن جزم، بأداة مسبوقة لأنها مجزومة؛ الثالث، المم وفي 

واليزممحا؟
فيولكثا أوالكون، أوالفتحة لائمة أثرأ نجد لم ْعا، الش الأفعال -ائلتا إذا إنا 

النونهده ونجد الأول، المم امثلة في كما دائمأ ثابتة نونا أحرها في نجد اترغ حالة 





وإمأبمهأأاضسق أإافهال الإ7او؛ا  ٧٥١رامحه الواضح الخد 
>ء

الائين.يألف شل مرمع •مايغ تحت مئها كن م امميأ جمل ثلاث كون - ١ 
الاثنين.يأف شل مرمع مضايغ خمن منها كن هم؛ اسميت جمل ثلاث كون - ٢ 

بواوالجماعت.شل موب مض1رغ خمن منها كن ش اسمية جمل ثلاث 'آءكون 
المحاطة.ياء شل مجزوم ْضارغ خمن مئها كن م اسمية جمل ثلاث كون - ٤ 

مرةالاثئتين وألف مرة، الاثنين يألف اصالها •ع تامة جمل *ي الأتيه الأخماد صح 
تأخرى 

نم4لبمشء ستقلأ يمح يأكل 
ن

المحاطةوبياء مرة، بواوالجماصة ائمالها هع تامة جمل *ي الأتيه الأخماد صح 
أخرى:

يتءٍنيتئلف ستمب يخاف يرف يقرا 

الئعل:إمراب علامة ومحن خال، مكان كن همر مضايغ خملها خملية جملة صغ 
ادامؤأ-اكجارلم...ءل.االهر. ١-الولدان...
ل..الأّدتاء كان  U-Uالملماء. ما-الااوك...

٠٠•ولم الناثرون ٨-جاء اليايين. عر  ٠٠٠نيب يا م-أنت 
علة ٠٠٠ا،-الأطاءلم اليحر. م ،-المكان... 

الغلاء.من -السراء... ١٠ال؛ياب،يائدة. ...^١ ٥١٧-









الاسمتشسر صرامحياراضح الخم 

علىدق U ^٥ ٤٥١٥وج؛ع، وتثنى، ٠^٥، أماآ: ثلأ؛4 يشم الأنم )٣٠( 
واحد•شيء 

ةيأخر0لمأوياءونون ، ^١١ألب ا؛ثنؤزيادة ثشن على تادق والمس 
ائثن•من آم عر دق ما والجغ 

تمرئات

)ء

وص:والض المقرئ الأنة انمارة في من 
مزيةيدرانها ويابان، ثباييك ثلاثه لها حجرة همر فأدحلتي صديق، ييارْ مرة ذمت، 

أحدوقي مصفوفة، أرائلث، وفيها الفارممة، ياشط مفروشة وأرصها والرسوم، بالصور 
المخترمن،أحبار يذكران جالنين رحلين مناك درأيثر عمتيه، كتبا حرانة جوانبها 

الميفة.والنوادر الليمة الحكايايتؤ من المتممن يشوق ما ؤيمصان 
<٢

الأنة:الأسماء ئ

خمقشجرة باب 

نهرحديقة ذكي 

عصفور

مماى

ضم

ورقة

،رمعرصلامتريهؤيقال؛ي٨!؛*؛ او،سداارمحرأ، كانئغثاملأارنال—٠ياصل، حالتالريع، يي اي؛ )١( 
.١ صخْ أمابم صن ومدمنيلترمحح المقرئ. الأم يي الميز من مض دالتون ض، لأنه الألف 

ة؛قال،إياءرابم؛اريالإصاقة، بالحرف اومجرورأ كآنني،قملآب4، والجر، التهب حالتي يي أي• )٢( 
١^٥.الأم ي اضن ءم ءوض رالتون ض، لأته الا» اوجرء ممب وملاعت محجرود أر عتموب 







\ح\»لهار\بنو اراضح الخم ااًهمالثآلكا 'لجْء تقسيم 

رجئعتالم، ئذع وجمع ئكسيي، جمع آهناءت ئلأو4 الجمع تشم ( )٤٥
مالم.؛؛3^>، 

ةمد0.صويؤ ثمر اشن محن أكم عر دق تا الميرت يجأع - ١ 
تاءأر ^ JJJراويئيادة اشن محي أكثر ض دة ما السالم المدثر وجمع - ب 

دم)ثنيمحم
وثاءأف اشنإؤيائة من ثائدعرأكؤ الثالم الئؤبمث ج-رجمع 

الصة،من ياة باياء ؤينمب المالمون، ثرح نحر؛ الضعة، ص بالواويابة يرلع السالم، العدم جعع )١( 
ين.iJJLال٠هعررمثأ تحر؛ أ الكرة عن ؤيجربالياءنيابة المتأديتن، احلم تحر' 

ووايلون.ومرن، رارصون، ؤبتون، رءثرونُاحواما، ارلو، السالم؛ ويلحق؛جأعاوعاوُ 
اياء.س الئلإ بشرط اوصانهم، او االمرالملأء، املأم إلا الجيع عزا ولايبمع 

نرماد؛لقول الياءللتاسة، مائ؛و ؤممر الرار، ^ ٠٠ماؤيفم ياوء، _<j، متقوصا؛ |ذاكان لكن 
رعادين•*اليد، 

ممض:م ممول، 1لآاْ،، الواووالياءدليلاض تل وشترالفتحة اث، تحدث ضورأ: ؤاذاكان 
وممتلقن.نملقون 

تاطات.تاية؛ ؛ي هتول، التاء، ثحدث يتاءالتانيث،، كانمخم*ا إذا لكن )٢( 
وصحراء؛نرحيلي ه؛ةرل نراكية، *عاملتها ثمامل اومعدود•، منمور• التأنيث،؛ باق *فتوحا ؤاذاكان 
 t,وصحراوارتا.لجيات
ونيداصدءاوا>تأ هةوو،ت الثا؛مر الحرث يمح ونيية، يمد، *ل ُإذاكان 

اوبمعال'زرثولأ.ضدعدا
ونينم،.مئيم، ك؛ الإنامث،، أملام س ١ 
يوم(.و*أوود)وصف، جل(، دا*خ،)وصف، ك؛ ^؛؛ j،*j.3غيرالملأء؛ُأوصات، _٢ 

وصفية.تامة، ك؛ بالتاء، محتم مآ.وئ 
وصحراء.، حأاٍ، ك؛ ا أومدوية ضورة التأتيثا حتم؛ألف، وما - ٤ 
ؤإصتلتل.وحمام، نراو5،، ئ؛ عيرا ج،ع د يطع محاممرلم وكل - ٥ 

ئنضم،آ-ُءمممراداألاد؛ 
و>سع؛لأاثأ.وامهاُت،، >سماواأت،، ك؛ سعاع، ااممر *محور تهو ذلك، »و\ وما 

الحريةأث>ة/إ•،(.!الدروس 





صرامحي الواضح اكم اا0تنهاعواب 

اثصثئىإعراب »ا« 

الأم

الولوان.لؤب _ ١ 

•الثركان اقق - ٢ 

الولدين•كاقأت - ١ 

الثريكتن.حادثت - ٢ 

1و1جنوإوؤ.سلمتا . ٣ \ذش%يمنةا)إ, أورئت، - ٣ 

الثناهمتن.إ_ندءت، ل_خضنالأ1افنان. 

الحت:

الكنةوالولاو:ُن.\.\ؤض 

الشمح(•محن اششيئ، - ٢ 

الئجرش•محن يئون - ٣ 
إ_ظتشاسني.

انمنض ذق لأنه م؛ يما تجده الئامة ١^ ض الأ.مرة 1_1^، ام 
يقعمنها كلأ لأن مرفوعأ؛ الأول المم في ولجيها ونون، أوياء ونون ألما بنيادة 

الثالثالشم وفي مه، مفعولا يم  ١٣كلأ لأن منصوبة؛ الثاني المم وفي فاعلا، 
والجرفيها؟والمحب الرفع علامامحتا فما جو؛ بحرف موق مما كلأ لأن مجرورة؛ 

المحبحاش وقي ونون، بألف تنتهي الرجع حالة في الكلمات هاو0 أن كمحل نيحث« 
التامةالإعراب يلامه هي الألمر أن ثدرق أن نستهلح ذلك، وش ونون، بياء والجرتتتهي 

نيوالكسرة الغتحة عن الإعرابر علامة هي والياء الئ^، حالة في القمة عن 
وااجئ>التم، حاش 





\يرامحي النحراراضح اميى؛ مهء س

مش.إيتبمجملتنبملثنالفامتفيكا؛ْنه1 -١ 
ض.مما كث ي يه المسود سلشن بجملتى ايت - ٢ 
٣٠ مثتانءمتهما كل ش والخير الميتدأ اممشن يجملشن إيت ٠ 
مش.متهما كث ش إن اسم يجملتن ائت - ٤ 

>ث<

هوامم0.تشرح مارة ي التشة بعد وصنه الإنسان، وجه قي مشث له مضو كث ُرر 

الإعرابض تحرمحن 
)آ(.نمهمذج:

جوادان.الثجله تغث - ١ 

بالضمة.مرفؤغ مضايغ فعن يجر• 
بالغتحة.منصوب مقدم به مفعول المجلة 

ْثى.لأنه بالألف؛ مرمغ قامت جوادازت 
ما-ا-مارءلءهمماين.

الفتح.على مسي ماض فعن استعارت 
بالضمة.مرقؤع فاعت ت علي 

مش.لأنه بالياء؛ منصوب مفعوليه ث كتابين 

تالأية الجمل أعرب - )ب( 
الهث'انت؛لشان.

•مبمان الغامحن إن 

صمن.التلاْيدش وتف 



ايثنواعواب صاهانيءارامحي النحوالواضح 

م

و

لألف؛

كانالنء انمي 

تبالياء 

لشريكن احادثت 

تبالياء يجر 

اشمثساكخ

ح





انيأ؛لأمسمجو أعياب صا ص رص الواضح الحر 

تمريات

وبينالآتية، العبارات والمجرور؛ي والمنصوب المرمع المالم المذؤر جمع ^^٠ 
كن:ش الإعراب وعلامة الميب 

العاملون.يغورالئج١ل - ٤ اشلن' أثمان لارماع الممسميون ئتهج - ١ 
ْ-لأمغإرالكاذمحن•الثشن. التلامذ عن الأستاد يعف لم - ٢ 

مشهين.التلامد كان - ٦ المجرمين• ملي بالنجن القاصي غم ٣" 

تمنيلة جمل ش البمع بمد وصتها مدئرسالما، جع الأنة الكلمات اجح 
الحارس^ llJI ٥١٢١النجار الجت٠ئ اياح 

)D

بمصث،مفيال.ة، جمل ش الجمع بمد وصنها سالما *ّدؤر جمع الأية الكلمات اجمع 
Iب4 مقعولأ ومرة <^،، J®Jخرا ومرة 0|)،*، اسما ومرة مستدأ، مرة منها كل بكون 

المازالمصور الدائر المعلم محمد الئابق 

سالم•من-ؤر جمع متهما كن ش سءلأ سن بجملثن إت - ١ 
سالم•مغ>قر جع منهما كل ش به الممعود فعليمحن بجملين إيت * •٢ 
من.كرسالمان•جمعا منهما كل ش والخر المتدأ اسميين بجملئن إيس، — ٣ 
•سالم مذ-ؤر جع متهما لإ ش ليت اسم استن بجملثن إيت - ٤ 

<S>

الإنشاءفي تمرين 
١^^ثم ؤإتمامجه، ست إتامة ش يشثركون ^•^! ١١المختالمين الصتاع ءلوائف فكرفي 



jiyti ٥١الواضح الحر امخإآ،ا سم الهض£و -جْء)^

هذهبه تقوم الذي ئشرح عسارة في وصنه ، سالما مذثمر جمع طاثقة كل' أفراد 
المن.امماهةفىهذا 

الإعرابفي تمرين 
)آ(_نموذج:

'كبرون المايحون ٠ ١ 

فيالتتؤين عن عوص والنون سالم، مذؤر جمع لأنه يالوادأ ْرءوغ بدأ • المانحون 
الطرد.الأمم 

شالتنيين عن موص والنون مذكرسالم، جمع لأنه •تحتمرفوغ؛الواوأ كمحرون؛ 
الطرد.الأمم 

المحسن.عن اش يرضى -٢ 

لأتهاكطر؛ ءلهور٠ا هن مع الألف؛ عالي مقد.رْ بضمة مرفؤغ ْمارع فعن ت يرضى 
بالألف.معتل 

بالضمة.فاعنمرفؤغ الجلالة لفئل اهت 
والنونسالم، مدكر جمع لأنه الياءأ جره وعلامة دررعزه مجرور اسم ت الحسنين 

المفرد.الأصم ي التتؤين عن عوص 
■الآ'؛ة الجمل أعرب - )ب( 

همرIلأبناءالعاهالٍن.تحب 

نترديين•الماثزون أئثى 
اسمين.الوطنإر يحاج 

سءمء مء 
ى'



إمابجْءالخ؛مسمإممحا رص ص النم 

٦r

السالمالمذكر جمع 
)إعرابه(

L
بالياء؛يجر  ؛بالياء تص ي أ الياي؛ب^ 

هيءلالمجسين اسهدينانمث، المجتهدوننجم 

ح



؛^،(١٥١رابيو اراحح اكم لابميما أكالم 1ا0ؤ1وث جْو إم1ب 

ستص

الأمظة:

ا_دثغتالئجاجات.الدجاجات. اصت - ١ 

-ندختالفابمات.٢ افابماث. 

مأ--يتس.م_أئتالةرات. 
١^^١٠^،.تشن، - ٤ \ذ1مز\>ئأ. ئتت - ٤ 

الئجاجات<.على اشلن، هجم - ١ 

م_يالث،نموأضامات،.
١^^١٠^،.إل دمت - ٤ 

الحث:

محالما،هذك جمع ُّّءا تجدكلأ المابقة، الأمثلة ل الأحيرة الكلمات انهلرإل 
منموبه؛الثاني المم وش فاعلا، يم منها كلأ لأن مرفوعق؛ الأول المم وتجدها؛ي 

بحرمهبوى ممنها كلأ لأن مجرورة؛ الثالث، المم وش به، مقعولأ يم منها كلأ لأن 
جز•

العمين:في الأصل على جاليه وجدناها فيها، الإءراب، ^، ٠١٠حملاعن بحشا ؤإذا 
مجرورةالثالث المم وفي بالصمة، مرفوعأ الأول المم في لأنها والثالث،؛ الأول 

اثرألانجع. فإنا منهامفعولأبه، كلمة كل تم حنث الثاني المم أمافي بالكسرة، 
الغتحةعن ناسه الكسرة تكون أ0 بد لا ؤإذأ مجكسورأ، منها كل لحر نجد ؤإتما للفتحة، 

النم،.حالة قي 



السالمااْؤاس جْج اعواب \ي)\بى الواضح الحر 

القاعدة:

يتجرينتصب لألقئو، تر؛ع الساإم ظالاخه لجغ ^٧٠، 
تمرئات

ن

وبين^٠؛،، ١١العيارات ني والمجرور والمنصوب المرمع المالم المؤنث جمع من 
كز:ي الإعراب وعلامه الثيب 

اشرات.أينعت - ١ 
مجدات.اكيات لمذ . ٢ 

مأ-اتئلاتطبمء1ت.

الياثمات.مالي يعطس المات - ٤ 

الأمهات.على نشد — ٦ 
اشاليات.ب.نجرماقاء 

بالقران.الغلمان يلعب - ٨ 
ا<.الخٍا؛تمست.

مفوة:جمل ش ؛؛^ ٠١١بمد وصنها مالما، مؤيث جع الأمحة الكلمات إجمع 
العائلةالودية نثب الأنة 
سءةالمكة الراة الكلمة 

؛حثمفيدة؛ جمل ش الجءع بمد وصنها مالما، مؤئث جمع الأنة الكلمات اجمع 
مفعولا؛4:ومرة جن، بحرف مجرورأ ومرة مثتدأ، ومرة فاعلا، مرة منها كل يكون 

التفاحةالمكنة النافدة الحجرة الثيارة 

ثؤُإه قالتعالى: •ساتواخراترارلأت*أ الأول: شبان، \ءوج* في ايالم المؤنث بمبمع ينمق  ٢١١
لأتهالغتحة عن نيابة امرة نهب وعلامة مموب، خركان اولأت: هقول: ا"ا، ]الطلاق: مره مح4ه 

مضافإله.وحل: مضاف، واولأت: دضبمبمعالمرنث،ايالم، 
اثوعات،ومكن عوفأت، وائت بمال: وايرعات، عرفأت، مثل: مداالجمع، من يه معي ما دالثاتي؛ 
ثمينيترك ؤيعضهم وجرأ( نصا وبالكم؛ رسا، بالضمة راي: اكمية نل عله كان عرما ياريه بضهم 

(.٧٤)؛/ اوالألث،<: •اوضح يمرق. لا  ١٠بمري*اعراماُبمضهم ذلك،، 



سساكانياالم لتق،ا 1مابج0ءالأثسلم 

•مالم *ذك جمع ضنهما كن ش يه المسود سلتين بيمالتن إيت -١ 
سالم.مؤثث جمع منهما كث الفاعث؛ي سلتين بيملتن إيت -٢ 
•مالم •ونث جمع متهما كل ش المٍتدأ اممشن بيملتن إيت — ٣ 
سالم•موئث جمع منهما كث قي إف اّلم اسميين يجمكين إيت -٤ 

الإنشاءفي نهرين 
مماامم كن واجمع وأشمار، وأنهار أشجار من حال«يةة في ثراه  ١٠كن أسماء ش ثكر 

تامة•جمالة ش وصته سالما، موث ج،ع بالتاءمنها مختوما ترا0 

فىتمرين 
رأ(_ن«وذج:

اكامامح،.كائآي، 

محئمحي الصم عر مبني فاعت اوالتاء®: الكون، محلى مبني ماض فعن كافأت: 
ربع•

'مالم• جمع»ؤنث لأنه بالكسرة؛ منصوب به مفعول الغاتزاُت،: 
الآتٍة:النمل أعربه — رب( 

المحزانات.تمتالئ 

•المرامن، المرأة هحيث، 
للمحسنات.س٤نن١ 



;JLiJIاوْؤاذث جْو اعواب ص('^١٥١رامحي الخوالواضح 

"٦
السالمالمؤتث جمع 

)إعرابه

لكرةيا يتصهب لضمةيا يرمحع 

القاطماتمدحت  القاطماتحضرت 
لكرةيا يجر 

لافاطماتشكرت 

ح



اكمااواضحرابياماؤبموه الخأناموالأاىس 

^^اذ;.;س

الأْظلة:

التاب.ي0ئن\ش اغلئت - ١ المدرنة. نثاء قى ليسا - ١ 
l_Y _ الئلفل.أ-ءنلغدي اشء. قرين ض

اضمأ_لنتبا•ا_شتششاضام. 
^.٠١سما إ_اتكننث المتاح. ةئلان ٤-زكت 

الأمة.مغستي ١^^٥^، سنكئ - ١ 
الأدض■رارص محن محمر ردء - ٢ 

*آ_أ>غناثضالإارك.
المدرتهءمثلمو جاء . ٤ 

أفللما>ع تسرر )، ١٧٣]حيتثذ وتكوف صحيحا، ذلك كان في اللع؛نا ت نالت إذا 
ننغ3ةد المدرسهء، فتاء ؛ي ءلعيتا هالث، إذا ولكتلث، مخموص، فتاء في حمل اللمتؤ 

المدرسة.هو حاص شيء إلى وأصمي الفناء هذا 
حصولكتلث، صاحسا، أي عن الابتعاد تطل؛، أناشر فهمنا قريزا عن ْايتعاو ئالث،: ؤإذا 

وكذلكوهوالسوء، خاص شيء إلى القريؤ( هذا سب الوءء قرين عن ت تقول 
نتوءشاطئء ولائرينء وفناء® فالأسماء المباحء، وءييار الميلء راشاطئ في تقاد 

مضافا،الأولى الأسماء من اسم كل يمي وكلااث، بعدها، الش الأسماء إلى وأصيمئر 
إلي4.مضافا بعدها التي الأسماء من اسم وك!؛ 

ممافترفلهنلكأفاللكلمشنالأخرتضفىكا[.ثالهما الأمثلهاuب، ؤإذاتأْلثر
إلر.فثر ومما 

فيالمضامر وأن جميعها، في مجرور إليه المصائر أن ترى الأمثلة إلى وبرحوعاشر 



ونونالمثتى نون وأن سالم، مذؤر جمع الثالث أمثلة وفي مثص، الثاني المم أمثلة 
الإصافة. JUuحدقتأ البمع 

القواعد:

أرية النهذه سنك، ئنتومه تعدة، انم إلى كسب اسم النصام، )٨٠( 
هبهو\•

نونهرتممحدث قتلها، متونا كان إذا الإصافؤ عند ئتؤيته تعديه المضاف )٩٠( 
نايا.ثدم أوجئغ قش إذاكان 

وهوالمضاف، مد يأتحر إليواّم اامصاث ( )٠٦
تمرلبات

الآت؛ة:الجمل في إله والمضاف المضاف يئن 
ممن.هرتي شاهدت - ٦ مرتفع. الحد.قة مور - ١ 

ي.الحل؛إثاسق.ما-مماب،ءالتيشت. 
الصحف.أاىرو ٨-ممر صغيرتان. الحمان أدنا ٣.. 

والثانيمضا؛أ، الأول يس أيدأ، الثاني جر ئوجب الم، حرف تقدير على استن بجن ب الإصاخة؛ 
محوإليه المضاف م الجر وعامل مقئر■ جر حرث ينهما اسمان إليه؛ والمصاف فالفاف إليه، مضافا 

الصحيح*على بجثهما المر الجر حرف لا المضاف 
ولفتلية؛معتؤية إلى الإضافة وتشم 

هذانحوت معرفة؛ إليه المضاث كان إذا المفاف تصيما تقيد ما أومجحضة(؛ حقتية )وسى فالمعتؤية -١ 
رجل.كتاب محيا تحو؛ نكرة؛ كان إن وتحصيصه صعيد، كتاب 

العرضؤإنما تخصيصه٠ ولا المضاف ضيت تقيد لا ما ؛ محضة( أوغير مجانية )وسمى واللفظية - ٢ 
فاعلاسم المضاف يكون أن لها والضايط رالبمع■ التقتية نوني أر الصين يحيف اللفتل، في التخفيف مجتها 

محيانحو؛ المعنى في أومفعولها فاعلها إلى الصفات محال تضاف أن بشرط مثيهة صفة أر مفعول، أواسم 
اتصنالمفللوم. نصارا أي؛ المفللوم، نصار رجلا رأيت ءدأ» طالب والأصل؛ علم. طالب الرجل 

.٦٤٧٠٠٣السين، اليروس اجاح حقه• الحق مجهصومأ أي؛ الحق، مجهضوم 



ص(ص الواضح الحر 1لدوالؤناف |أ0رآن1ف 

الأمة.يرجاو الوطن -ئهضه 
حن.ارة حمكيت ر٠ 

الضبمى•رش عن الطيب يحص - ٩ 
المحمل.جمل شاهدت — ١ ٠ 

٢

تمقيدة جمل قي تتامحبها أسماء إلى مفافه الأسماء احتل 

سامجمل شاح زبر جموح 
كتاباننابان جتاحان ساطثان حرطوم 

مهاجرونمهندسون عقربان قلمان ذراعان 

حائمونغارقون ناجحون مجتهدون مهدبون 

>1<

تامة:جمل فى صنهما  ثمإله ومضافا مضافا الأنة  الأسماءمن كون 

الحرنضيد  خياثلونغمن  الأّد

الكتاب،الحجرة  أنياب،الُتن  هان

الشجرةقمة  إسانالفرس  العصفور

غلافالملابس  الجيلماء  باب

مضاقا.قيها الم,؛تل.أ يكون اسمية جمل ثلاث كون — ١ 
مضافا.الخرفيها كون اسمية جمل ثلاث كون - ٢ 

مضافا.مش فيها الفاعت كون فعلية جمل ثلاث كون - ٣ 
مضافا.سالما مغ.كر جمع فيها يه المفعول كون فعلية جمل ثلاث كون - ٤ 
مضاف.وهو م بحرف مجرور مش على ؛٣^ فعلية جمل ثلاث كون - ٠ 

>تت<

صالما.مدؤر جمع إليه والمضاف مضافا، فيها حٍرالي«سا كون جملة كون -١ 
مش.إله والمضاف مضافا، فيها ارزا خر كون جملة كون — ٢ 



صوشؤناف لأْءآناف امآأق\ا اكمهماضحرامح/صا 

الإنثاءفي تمرين 
تإل< ومضاف مضاف على منها كن تشمذ تامة بجمل الأنة الأمثلة عن أجب 

ممر؟قي الرمد يكثر بم ■ "١ 
الدين؟يقوي الذي ؟-ما 

رسْ؟الأم مد الواجب ٣-^ 
الأمراض؟وانتقال التذوى يسب الذي ما ء٤ 

الرياضية؟الألعاب ْ.طئممة 

الاصتحمام؟فائدة ما - ٦ 
اكز0؟ب>ماذاممة 

الإعرابى فس 

القادع>عرجاض اقاس بمير -١ 
باشة.مرمغ مفايغ فعد سرت 
بالضمة.مرفؤع قاعد ت الناس 
الكون.على ميش جث حرث عرت 

للإضافة.الون وحذفت مش، لأنه الياء؛ جئْ وعلامة ^^،٠ مجريي • جاض 
بالكسرة.مجرور إليه مضاف ت الشائع 

تالأية الجمل آءيب — رب( 
طريان.القيل ايا 

اليال.ناعمي اكاجحون باث 
الأمة.نعادة أماس اكيات تعليم إن 



اصرامحه الخوالواضح إلهو1ا0رآناف 1وْابمناى 

الإضافة:محي 

تتويثهيحذف 

الصياحقطار ركغ 

المضاف

مشى:لكن إذا 

نونهتحذف 

ايابمصراعي أغلقت 

محالمآ؛مذكر جمع لكن إذا 
توتهتحذف 

ساتقوالسياراتأّرع 

ر



و|م|وعه1الثْسق الإسْاء الخوالواضح

داصسإمح
الأم

نعيدأبو جاء - ١ 

ماهتيب أبرق - ٢ 
"آ-كانوقنيلأخازا

محثدأيو القائم - ٤ 

نؤيدأيا ودمثا - ١ 

أ:اقلإ-تجلأالئا-ن 
نامظين، أناف 

نريثرجت محمد أنا إ0 - ٤ 

الحث:

سمحيأيي ص وصيثا - ١ 
بآيكآآ_ققالأاّن 

رنضتيال؟اّنصبم
لأبيسة.:ثمام 

أحرىكلمة إلى مثاو كن ني مضاقة وهي اسم، المتقدمة الأمثلة جميع ش ءأبء كلمة 
وجدئهاالأول المم تراكسح جمح قي تأثلتها ؤإذا التكلم، على نيئ التي الياء غير 

ونيكان، اج الثالث وفي مبتدأ، الثاني وقي فاعت، الأول التركيب في لأنها مرفومه؛ 
الراع-؛مرلُلأ•

قييه مقعود لأنها ئراكسه؛ جمع في متصوبه وجدئها الثاني المم قي تأملثها ؤإذا 
التركتضفي ه لعن دامم الأدلص، اكرمحتن 

برتهملأنها التراكيب؛ جمح في مجرودة وجدثها الثالث، المم في تأملتها ؤإذا 
مثال.كز ي الم حروف من بمحرف 
فيها؟والجن والنصب الرفع علامات إذا هي فما 
وجدنا»الواوا(مرفوعه، هي حيث الأول المم أمثلة في ءأب، الكلمة املنا إذا 

منموبه،هي حيث، الثاني القنم أمثلة في تأملناها ؤإذا التراكيب، جمح في تلازمها 



التائرابزء الداحح اكم امتثثا؟ا و؛مابممحا الث0سة الإساء 

الثالثالمم س قي اثكاط ؤإذا التراكيب، جمح قي ابما تلازئها ءالألف، وجدنا 
تكرفؤإذألأبدان التراكيب، جميع تلازمهاأيضاقي وجدناءالياءه مجرورة، هم، حث 

علامههي وءالياء، نصثها، علامه هي وهالألفه رفعها، علامه هي ءالواوه 
دءالواوءإعرابها في الكلمة هانْ حكم حكمها أحرى، أسماء أربعه وهناك هدا 

يكولأن بشرط ودو، وئو، لخم، أخ، وهي■ دجرأ، ونمجا رفعا وأرالياءأ وءالألف® 
عنورصيت، أحاك، ورأيت أحوك، هدا • المتكلم، ياء لغير مضافا منها كل 

الخمسة.بالأسماء هذْ وسمى وهكذا، أخيك، 
القواعد:

وقوودووحم وأج أب ت هي الخمثه الأمناء ( )١٦
نيدشؤ'،؛ بالياء، يجر بالألف بالواووتنصب ئرح الحمنه الأمناء )٢٦( 

،.٢٣١لغيرتاء ثضاهه تكون أن الإ>اب مدا 

كرجلالأجاص، اسما* ص به اسميكش م قيل: الهن. ومحو: صادصا اسآ اكميينيفسق رسص  ٢١ر
خامة•اهمج ص ُئلت انمييح؛٠، يظح *ا ومحل؛ نلك، دغم درس 

أمور:ثلاثة اسكورة بالحروف الأسماء هال0 إمراب وثرمحل )٢( 
تثيث،كل كاتعرب جرأومسا، ؤيالتا* دثعا، بالألف اميت عثاة تكون«غردةافلوكانت أن -احلعا؛ 

بالحركأتأءر؛ت مم جعع مجمدمئ يإنكانت بأييئن، يمرون ورايت١^د^ن، أبوان، جا»ني تمول؛ 
تمححج<ع سبموط كانت ُإن يابائك، وُردث ورأيتآياءك، جاء'يآبالل-، كقولك؛ مرالأمل؛ 

ولمبمبمعمنهابأين. وراثابص،جاضأبون، تمول؛ محبالتاءجزأونما؛ اءر؛ت،بالواودسا، 
ُالخلم.والأخ الأب إلا الجمع سا 

ومررث١^٠، ورايت أبيك، جاءني نحوت بالحركات؛ أتمتت صعرت فلو ثكثرة، تكون أن لثاني: ا— 
يأتك.

ودأبت،أب، مذا نحو؛ بالحركات، أيضا أعريت غيرمغاقة؛ *مرية قلوكانت مضاقة؛ تكون آن لثالث،: ا. 
يأس،.ومررث، ايا، 

التكلم^لياء مضافة كانت فإن المتكلم، ياء غير إليه الضاث يكون أن رمحو شرءل، الأخير الشرءال ولهذا 
آخرهافيكون ومررث أيي، ورأيت أبي، هذا مولت ئ{الخركاتعهاتكونطالمرة، أعريت 

نحوتالياءا إلى المضافة الأسماء جميع في نقير كما فيه، ممعرة والحركات الثلاثة، الأحوال ي مكسورأ 
ص0بم.الممى« محلر ءشرح وغلام. لحم دام أيي 



الإساءالخذوسارقو\ اص رامحه الواضح اكم 

تمرينات

د(

أومجرورأ،أومتصوبأ مرفوعا الخمسة الأسماء من تراه ما الأتية الجمل ني عين 
مها:كث في الإعراب وعلامة الشب ومحن 

الأتمر.أخاك احرم - ٥ محسود. ذوالمال - ١ 
الأصغر.أخيك على اعطف - ٦ فيك. ش اصعك نصع لا - ٢ 
ب-صعيالكعليةيكساكاؤب.أباك. سلم كما أخيك حما معلم - ٣ 

ضام.كذ مل. فاك ٨-اغسل ،-أبوكذوجاهءظ؛م. 
(D

الخمسة.الأمماء من مرقؤع اسم متها كث ي جمل بثلأُي؛ أين - ١
الخمسة.الأسماء مجن متصوب اسم مئها كل ش جمل بثلأُب أين — ٢ 
الخمسة.الأسماء من مجرور اسم منها كل ش جمل يثلأُبُ إيت ~٣ 

فاعلاإحواهما في يكول بحيث جمالتين في الخمسة الأسماء من امم كث صع -١ 
به.مقعولأ الأحرى وش 

وىمبدأ إحال،اهما في يكون بحيث جملين ش الخمسة الأمماء من اسم كن صع - ٢ 
الأ'؛مى-؛مرأ•

اسماإحداهما في يكون بحيث جملتين في الخمسة الأسماء محن اّم كث صع -٣ 
لررأصحا،ااسما الأخرى دش لوإناُ، 

مجروراإحداهما في يكون بحيث جملتين، ي الخمسة الأسماء من اسم كث صغ - ٤ 
بالإمحاقة.مجرورأ الأحرى وش جر، بحرف 



ص(رص الواضح الحر وإم|واهأاإإس0أء 

الإعرابفي محرمحن 
نموذج:- )أ( 

•علي أحو حصر - ١ 
اكع.على بي ماض فل حفر: 

وهومضاف.الخمسة، الأسماء من لأنه بالواو؛ مرفؤع فاعل أحو• 
بالكرة.مجرور إل، مضاث على: 

سار.ذا محمل. أصخ . ١ 
الفتح.على بي ناقص ماض قل أصح: 
بالممة.مرفؤع أصغ اسم مء>ماو: 

وهومضاف.بالألف، مرفؤع أصح خن : ذا
بالكسرة.مجرور إليه محقاف سار؛ 

الأتيه:الجمل أموبه - )ب( 

لجتفاصل•أيومي 
مقت.صالح أخا لست، 

•'/وءا ذي كث الناس بمب 



وإعرابماالخ0أ11ق الإسْاء اكان(رايزء الواضح الحر 

٦

ر

الخمسةالأسماء 

فو(- ذو - حم - أخ - )أب 

بالآلفتممسا بالواو:ترفع 

سعيدأيا ودعنا  أبومحعيدجاء 

ًءمح

بالياءتجر 

ا



^-،(١٥١رامحي الواضح الخر فوأأتانم ء4؛ت 

^ماثٌمالآضو
قاطثه.ئاانن« _١ 

الثوب.نيتب ئلبس -٢ 
أولأدةا.هم0 وناءب _٣ 

وبدأ.قأرة ئأؤرأ _٤ 
حملا.ثاْ ئرنحع -٥ 
امها.ءتاْ ساءتا _٦ 

قاطنه.ووت _١ 

الثوب.ؤيتب لمستا .٢ 

هئ؛أولادها.٣-دامت 
ربدأ.ءآرْ ائثا .٤ 

حملا.ذا| ارصعث< _٠ 

أمها. ٠١٥ناغاورت، _٦ 

البحت:

إلىانثلر ثم وفاعل، فعل من تنوير فعالمه جمز أنها تجد السابقة، الأمثلة إلى انهلر 
وءناد؛،، Jj4على يدل، أنه ترى ®هرُْ•• ء3ينم،اا، ءفاطمهء، وهوت حملة، كذ في الفاعل 

كذآحر في تجو الثاني، المم في والمضارعة الأول،، المم في الماضية الأفعال تأمل 
تاءمتأمكة.مفاؤع كزفعل أول وش تاءماكنه، ماض فعل 

الفاعلموئثر،لأن إلا الهضاؤع، أول وفي الماضي فيآحر التاء تأجرهن.ْ ولم 
التأتيثر.علامه منهما تاء كل وسمى 

الماعدة:

هوها.البمز كان توظ الماعد كان !٥١ )٣٦( 
فيمء.ثاكته تاء ص القئل هم، اقأنمؤ، علاثه ( )٤٦

ص.هم، تاء؛ظمك4 المحارع الخم هم، اقأنمث، علاثة )٥٦( 





اكانيءارامحي الواضح الخر ع ٢٣٠ وJi^yiفؤ أاتا'نيث س

مذكر*ُه والمفعول مؤنث، والقاعد مض.ارع، فعلها جمل أرع هاٌي ~ ٣ 
مؤثث.والفاعل دءلنء، منفي ممايع فعلها جمل أرع هاُير ~٤ 

الإنشاءفى تمرين 
نميرأن إلى القمح ثراء أول من الشر، صغ أرادت إذا المرأة تعمله ما كل صت 

ومقارعه.ماضية أفعالها فعلية جملأ متعملأ شنأ، 

الأفعالتانث، 

تالضائع الفعل فى  الماضي:النمل ؛ي 
أولهفى متحركة تاء  آحرءفى صاكتة تاء 

فاحلمةتلعت  نايهنمت 



اإإأ،ُاءفو عوات اصرامحي الخوالواضح 

اشماءفي اقأس علاْاث 
الأْثالة:

الثلهئ.حديجه شن -١ 
المجتهدة.نجحت - ٢ 

مأ_زءصالوثق.
رقدتالدجاجة.-٤ 

جاثزْ•لل حارت - ٥ 

فاكهه.نلني سترى -٦ 

الح«ثإ

i-U _.اضزىامحى
اثريق.العمياء صلت - ٨ 

ا،_ممالحأنماةأبجا.
الآسه١-٠Jزينب -نشى ١ ٠ 

عجله.تعاد رمحت - ١ ١ 

يزنها.إضاذ -فهت ١٢

الدرس؛ي عرقاوقئ مؤثث، على يدل أنه رأيتا السامة الجمل قي فاعل كن تأملنا إذا 
المؤثث؟للاسم علامة توجد فهل علامة، الموئث للفعل السابق 

التاءعده متحركة، بتاء مختوم ١^^؛، الفاعل أن تجد الأولى الأرح الجمل إلى انفلر 
الأمماء.تأنيث عائمات من علامه هي 

نمىنميرة بألف مختوم الفاعل أن تجد والساح، والسادس الخامس الأمثله وانثلر 
بهاتصلئ، الذي الأمم أ0 على نيئ أحرى علامة الألم، وهذه المقصورة، يث، ""١ 

مؤثث.
ر

وهذههمزة، بعدها بألف مختوما فيهما الفاعل^ ترى والناصع، الثامن المثالين وتأم 
-أيما التاسث، علامات من وهي الممدودة، التاسث، ألمؤ تسمى الألم،  ■٦٦ ' " ى ى ص - ر - -- -— "ى 

علامةأية من  guرأيته الأخيرة، الثلاثة الأمثلة في الفاعل اثلئؤ إذا ولكنلث، 
موئث،.على يدق أنه ْع السابقة، التانيث، علامات 

س





اإإس1ْءفو 1لتانث صص الوامحح ادم 

تيخيرمناصب وأحترعنته بدأ، الأنة الأسماء من امم اجثزكل 
اسةالمزل الحجرة الحالة اشر 

الطويةالقلم الوراقة المتان الحما،ة 

)1<

الممدودةاكأنيث يألف مختوم يثعت، الأية الجمل قي بدإ كث اشت، 
...جميلة٣-الحلة ناصرة ... الوردة - ١ 

 _Y ةمحم المت... — ٤ الأعلام...حاققة

ن

تالمقصورة اكأتيث يألف مختومة موهنة، نعوتا الخالية الأماكن ش صغ 
\-ظداسدفىالأئحانالهايةاساممةرر. ا.؛

المة..؛تلاميد المعلم الخاة... الاختراع م_بلغ 
آ.لأهعيال>لة..ؤالمدرسة... اس ٥-دخل 

(D

ياكاء.مختوما مؤد؛ا نهما المتدأ كون جملين كون ~ ١
التاء*غير بعلامة مختوما فيهما الفاعل يكون جملتين كون " ٢ 

١
الأسماءتأسث علامات 

مماا.ودةألف معمورةألف  متحركة؛تاء 

أسماالماء.. ليلى_سلمى المجتهد،- خ،>يجة 

r

تالتأنيث علامات من خال 
معاد١ نيتب.

ر



اكان(رابيي الواضح الحر والعلقةالنرأمح)ة 

جوادأ.صديقي ركب — ٤ 
ئالمذلالمدرس عاب - ٥ 

ا*_نزيىئسنة.

الأمثلة:

?ثاب•اللزج مح، - ١ 
سارعنا.ى منزل نمظ - ٢ 

والدي.ص رجت '('-تأل 
الصت:

مثل:يعصها أف رأينا السابقة، الجمل في التي الأسماء من اصم تذ تائلتا إذا 
معثنشيء على يدل لا ، ٠٠٥وءورولأتالميد®، ولر-جوادلأ، ولارجل®، وومنزل®، لركت١با؛، 
كلمهوكذلك حاصأ، كتابا لا كتاب أي منها نفهم مثلا لاكتابء فكلمة لنا؛ معروف 

ثكرة.بش التؤع ^ا من اسم وكئ بذاته، نعرهه منزل على ندف لا ررمتزل،® 
واروالدىا،،و١اثارعناا،، مثل السابقة، الجمل في الأسماء وبعض 

ولاأمامنا، يكن ئما نعريه معين شيء على يدذ وررمحمده ووالمدرس®، وءصديقي؛،، 
معرفة.يمي الأسماء من اسم وكاإ يغيره، ذهننا ش يختلط 

معثن.عير قيء على يدل اّم امحنْ )٨٦( 
ممزرا،,ثيء على نيئ اسم المعرية )٩٦( 

والمضافالإثارة، وام الرصر}،، والاسم دءالء، والمحلى والضير، الملم، ت أنواع صيعة المعرفة 
والمادي.يكر، مما لواحد 

قوله:يمهم؛ي جمعها وند 
رجليا ابني المنى ما ذا أناصالح كمل ا هميهسعة المعارف إن 

وابيللمعئف، والفتى الموصول، لاسم وما الإشارة، لاسم وذا الملم، لاسم يصالح للضمير، نأتا 
للخادى,ؤيارجل للمضاف، 

الأنة،ألماحث، عتها؛ي مزيدتوضح رسيأزي 



سمدقو|وعفة

تمرئات

;الجملقي معرفه والتكرم نكرة المعرفه اجعل 
امماب.من ورقه ٤-طارت الجمان. حائم ركب - ١ 

الحارس.من كلب فر - ٥ محدأ. يرما التلميد ممع - ٢ 

اللص•عر رجل مص - ٦ الحمل■ في شجيه نتن - ٣ 
)1(

معرفة.والخن معرفة فيها المبتدأ اسمية جمل أرع كدن ~١ 
ئكرة.والخبئ معرفة فيها المثتدأ اسمية جمل أرع كون ~٢ 

ئكرة.به والمفعول معرفة فيها القاعد فعلية جمل أرع م-كون 
معرفة.به والمعود ئكرة فيها القاعد فعلية جمل أرع كون - ٤ 



رابزءالنحرالواضح امو؛||ي الطم 

الأْظة:

الهواء.بجودة ثئثهرأموان - ٤ الخدمة. في علي - ١ 
ه_وئنأتيّلأدالإتجيز.

ا'-تامامحادثتاط•■أ-ثميامحصيخنداُنء• 
الحث:

وهأورُا«،ووممرأ، وءعائثهء، هعالتيا<، الأسماء: أن نزى السامة الأ،ثلة قي نثلر 
لتا،معروف معين أومكان شخص على منها كل؛ يدثر وهدء؛اءلاا وولتدزه، وااأأسواناا، 

معارف.إذأ الأسماء فهازء 
مكانكز أو شخص كز سمى اللأى أن رأينا معارف، كوتها سبب يي بحثتا ؤإذا 

يكونأن تصد أبوك سماك تعتيما له، علامة ؤيكون بعيته عليه يدق الاسم أن أراد 
غيرك،دون يه المقصود أنالث، السامع قهم إنان أي به ئظى إذا بك، خاصا اسمك 

منالنؤع وهذا ؤيعيته، عليه يل>د الاسم هذا فإن اسما، وسميته تق لك كان ؤإذا 
علما.سمى المعارف 

الماعاوة:

شيءأي أر آوحيوان أومكان فخص يه ممي اسم العلم: ٧( 

او»زماونئزالعايين، مداه، ك: ييرامم، كعحمود، )١(
الحق.باق ى؛ اواصادي، وسيم، ثخققر، ك؛ 

الإيائ.ومجزء الرايل، حنم، ير صالئ، يموب أن الإضانر: رغكم 
الكسر.مر مى نحمي-اوه> إذا اب انبمخينالمرق، يحكمالمزجي: 

ياملجاد؛ جاذالحق؛ جاء نقول؛ي لمثلا ميحكى، اشيأ قل مرحاله يض ان الإسادي؛ وحكم 
الحكأيت.بممك4 المحل اشتغال ظهورها من متع مقالرة يضمن *رمع 



تصويثات

ءينالآءلأمفياليّلابي:
يليهايثر الش أمون ءتتل معيرة وشائدا اتقصو« إلى ماءيإأ محمدوإ،ذب 

لكرتر.صدض بمساعدة لكرمون اللورد 

أعلامالأنة اليمل ش الفرخ املأ 
الأبيض.المم وشاهدت إر... ذمت، — ١ 

رّايالغياغإر.ها
الئاشاوين.ا.الخلفاء "أ.أود 

حلافة...ش مصر... قخ — ٤ 
النيئة•المتاثلن •■• يس - ٥ 

•••ضد ش المهميس ترعة حقر تم - ٦ 

للإنسان.مدثر علم فيها القاعد فعالية جمل أربع كون - ١ 
للإسان.مؤيث علم فيها الفاعث فعلية جمل أرع كون - ٢ 
لمكان.علم فيها به المفعول فعالية جمل أيع كون - ٣ 
لنهر.علم فيها الساوأ اسمية جمل أيح كون - ٤ 

رلم<:ركين ام ار ايضا ييقم 
معرو.يكررام آي ك: ؛ او١٢صيرءاب ءريااضانر، كل •' ثالكيت 

والجاجظ.الر؛ساو، ى؛ اوصتن؛ اشتربرية  ١٠كل • داللقب 
وعمررءهارون ك؛ ءد-اءماا ما ت الأمم و- 

ومرحا.الكية ين تربب ولا الجاجظ، وصرو الرشد، هارون ك؛ الاسم؛ عن الكب ؤيوخر 



اا؛انيارابني الواضح الحد اكلم 

مؤن؛أ.الخن يكوف حث أعلام عر و»إ0« وءأصحء ءكانء من كلأ أيحل 
)ق<

الإنشاءفي تمرين 

■ُرمع ^٠٢ إجابة كث، ثثتْل حث الآت؛ة الأمثلة عن أجب 
مصر؟أرص الدي.زوي ما - ١ 

؟_شالذىشالهنمالأكر؟
أتمناشورانمرية؟ما_ما

القاهرة؟مديته احتثل الذي من - ٤ 
امية؟بتي حالفاء أود من - ٥ 









التانمءارابني النحوالواضح ارآلؤئِ،ا الهنْير 

تمر؛تات

>ث<

تالاشة الجمل في ^٥٠١ الي القمار استخرج 
ئهليع.ونحن تأمر أنت - ١ 
لشاء.الأتمر المدر هما والممن الثمز - ٢ 

الثروة.أساس هم والصناع الرراع - ٣ 

الغد.رجاد أنتم ~ ٤ 

تالأتية الجمل س جملة كز أول في متاسا ميرأ ص صغ 
ساعع.ك.س ئشكت — ٤ مسكرأ. النوم من أقوم - ١ 
الصحة.قواعد تبين — ٠ يوم. كز ئعنها ئمشق. - ٢ 

أ_نكرمالف.؛ت.الفقراء. "ا_تاءاوون 

تالأتية الجمل في الش الأعلام بدد مناما ميرأ ص صغ 
الأهرام.شاهدف ٣-الرنان الثمك. يمين عالؤر - ١ 
•النهر ش تست1ح1ون المحمدون . ٤ الحيوان. حديقة زارا الحنان — ٢ 

r ٣





ئمحمح؛الصلالخيل 
القواعد:

بمدبمةأن ض بن يووحدة اشلف بمكن ما الشد: اشيث )٣٧( 
أ>ى.

ص:ام الخائ الممة القثاق ( )٤٧
دلاك الضمير دلاك الضمير

صد ٧١

للناية ص لل٠تكال٠ان نحن

أدالغامحقنللغاتص  هما للْخاءلس« اث

للغامحذ هم للمخاطة أتت

لكابات > أواخاطشنللمعيأطتن  ١^١

أدم

،

لالمخاطات اتاذ

صُاشب الخائ اصة اشاق ،٧( 
لئام مم لثأى

للغاية قاها للمتكلمين إثانا
الغاتشنأر للغاقين  لئاهما لارمخاطسا قاف

محنللتا  لثامم للمخاطة لئاك
للغايات لئام أوامحاطينللمخاتلض  لئاتما

للمخاطات ؤاكن لالم1ءاءلين لئام

كداماجتن 

محتاتمرينا 

>ت(

الضالة:صماثرام س ئاب خرألكدما الأنة الأمماء من 
محسناتنثيطتان كرماء نظيف مهذبان 



المحلالضير /ؤو ص رامحي الؤاحح الخو 

يكونبحيث المتفمالة ١^^ صمائر جميع إلى الأية الجمالة المتكلم؛ي صمير حول 
مجتهد؛،.لرأتا ت وص بدأ لكت ثء؛لايقا الخر 

Iالأتية الجمل ش يه ممعولأ ليكون بالنصب حاصأ منفصلا صميرأ صع 
م-ياءاءلمة...دم0اسوئ.المحسن. آعش »اتلأ يا -١ 

اه.أثاب ... صالحون يا - ٤ الناس. المهن>بة...مدح ٢-المتر 

استيفاءمنفصلا،ع صميرأ منها واحد.ة كن ش الم؛تدأ يكون بحيث اسمية جملا كون 
المتفصلة.الرفع صمائر جميع 

<z>

الجملكخ تشتمن بحيثر الأستاذ(، ملح مثال)لياي على فعلية جمل نبع كون - ١
والخطاب.للتكلم ايئفصلة النمر صماتر جميع على 

كذبحيثرتشتمن أثاى(، ال؛اظرإلأ كافأ مثال)ما صلى فعالية يمل خمل كون -٢ 
للغيية.اينفصلة النمر مائر ص جميع على الخمل 

الإعرابفي تمرين 
رأ(-نموذجت

اممستر.عالع إئاْ 
ضجرهمحت ش الصم على مض مقدم به مفعول إياْ: 

الفتح.على مض ماض فعن عالج: 
بالضمة.مرفؤع فاعت الشيب■ 





ااْتاأءلالربم0يد اكاتي-ءارابز/ النحوالواضح 

الأمظلة:

ا'_ّاهمتإرامجرثة.

الشب.إلى ذقنا ٢. 
للغق.

؛_أخ1ئوافىاص.
الزاجن.ه-اممي 

ا--ايات;لأينالأؤلأئ.

لإ.شنيشخأض.
\ا_أءثلاقظكمحابا.

\،_.؛ننثئأتوة.
اجتهادوا.•ا_أفأدُا

_اخنءلءشرنالأإك١١
حديقة.و4 منزل لنا — ١ ٢ 

الححا؛

أومحاؤلب، أو متكلم عالي يدق صمير على يشتمل الأول م الشأمثلة من مثال كيأ 
اريهال.وناا.ش والنون ءانتصراه، ثي والألف ءر<-افرته، في كالتاء غاب، 

وا>أحيا،،في كالياء ص»سنين، على يشتمل الثاني المم أمثلة من مثال وكل 
جوذوهلم وراءعلماك،،، في والكاف 
الصماتروبين بينها فرقا تجد فهل السابقة، الأمثلة في التي الضماتر كل ءرفث، ؤإذا 

اليبالكالمات< متصاله هنا الصمائن لأن واصحا؛ فرقا بيتها إف تعم عرفتها؟ التي المفصلة 
،صلة.صمام نمى للث، ١jلابها، المتصلة الكلمات ْع إلا بها ين3ليى ولا ، بجانبها 
مثالكل في بالفعل المتصل الصمين أف رأيت، الأول، الشمم أمثلة إلى رجعث ؤإذا 

وأشباهها،الأمثلة هانْ تتثعث، ؤإذا رسر، محل في فهو سبقه، الدي للفعل فاعلا واج 
ووألفراااتاء8 هي; رغ محل في إلا تكون لا والتي بالأفعال المتصاله الصمام أف رأيت، 

الخاطبة®.ولرياء النوة® وءنون الجماعة® وءواو الاثتينء 

وءكافالتكلم® وياء هي• فيها الضمائر أذ رأث الثاني، المم أمثلة إلى نْلررت، ؤإذا 
باسم،ومث0 بفعل، مثْ متصل هدْ من مير ص كز وأ0 ولأنا®، الغائب،® ولاهاء الخاطب،® 



فيوالكاف هزفعنىْ قي كالياء يه؛ مقعولأ واقع بالفعل المتصل وان جر، بحرف ومرة 
المتصلأما تصب، محل ش الحالة هذه ش الصميئ فكون ا'يح؛ها، قي والهاء ءأعطاكء 
نهوإله، مماث نإنه األأيوْء ني والهاء ةمعلالث،اا ني والكاف هأحياا في كالياء بالأمم؛ 

نيكالياء جن؛ محل ني الجريكون بحرف المتصل الصمير جن، محل في لذللث، 
بإسه.والكاف المنى0 

١حنى.كلثؤ دانا قتمث وحدْ إ4 ثظهم، لا الأJي ئو الثتجذ الصميئ )٦٧( 
الألينوآبم، اهء ؤث: بالث1ع حائ ومث بالأسال الشلة اشاثئ )٧٧( 

الئخاظك.ؤياة الئنؤة وئون وواوالجثاعؤ 
كائئ،بالأئال انحالئ، إذا الغابم، وثاء الثخاظآ، وكادث، اثظ، ثاء )٨٧( 

محتقي الجركانت، آوحروف بالأسماء اهصثئ، ؤإذا ثصته، تحث في 
َء

جر•

فيونئ0 شن،، تخت قي ومْ نفع، محت في نث0 يكون ررناه الصميئ )٩٧( 

تمر؛بمات

CD

منصمير كن محت وبين الأتية، الخيارات في والمنفصلأ المتصلأ الصمائن بتن 
^١^١

اجتمعوافد الناس من كثيرأ فيها فرأينا أصدفاثي، وبعض أنا الحيوان حديقه ررت 
تفه.قدر تموث تنر نثلن بعنته يتْلرأليهم المتوج، اتلث كأنه وهوجايم الأسد، أمام 

توهي الإناث وجخ النبكور وجمع والمش المؤنثة الآتٍة يانمارة حاطب 
كتيك؟احضرت هل 



(D

عليهتثتمذ الذي الئمير واذكرمع ماصية، جمل إلى الأتيه الامميه الجمل حول 
الإعراب؛من موتنه ومحن جملة كل 

الملهوف.نمان -انتما ٥ القيمر. أكرم أنا - ١ 
المدرمه.ت«ءأو0 أنتم - ٦ ُالنكنة. نلب نحن - ٢ 
محها•إلى سافرن ص - ٧ الحجرة. خمحن أنت - ٣ 
اليتيم-على نملفوذ هم - ٨ الثياحه. ثحسن أث . ٤ 

هميد.ة.جملة ش قاعلأ الملة ١^٥٠٠ ضمائر من صمير كذ اجثن 
ay

الإعراب•من موقنهما وين التكلم يياء شز فعث كلتيهما حمكين _كون ١
الإعراب•من موهنهما ؤمحن المخاطب كاف شل فعل كليهما جملين كو0 ٢ّ 

الإعراب•من موقنهما وثص الغاتب بهاء شذ فعل بكليهما جملتين ّا-كؤن 
الإعراب•من موقنهما ومحن الغاية بها شل فعل كليهما جملتين كون -٤ 

)ت<

الجملةفي يكو0 بحيث لرناء، على منها واحدة كل تثتمل جمل ثلاث كون ■ ١ 
جر•محل في الثالثة وش ضب، نحل في الثانية وفي دفع، نحت في الأولى 

موقعهاؤيين بحرف، وشلأ يامم شلأ المخاطب كاث فيها عون جمله كون - ٢ 
الحاكن.ْنالإءرابفىكاكا

كاثالثانية وفي شله الخائب هاة أولأئ في -عون يمل ثلاث مأ-كون 
هذهموغ ؤبين دءليتء، شله المتكلم ياء الثالثة وفي دءإلء، شله المخاطب 

الإعراب.من الضمائر 











التان(رابني الواضح النحر امؤهتك المستتر الو؛ذ0يو 

كلفي الفاعل ومن مضارعان، أفعاو إلى الأتية الغمل في الماصة الأساد >ل 
تالتحويل بعد حملة 

المقص.من طار العصفور - ٤ النداء. معت ن - ١ 
ه_الثحاحهباصت،.الخزو. إلى 

1-نقءاالماهم."ا_رثئرخاك،. 

جمعارسماء مع تتر، مصمير على منها واحدأ كل تثتمل حمل حمز كون 
المره.القمار 

<D

الإعرابفي نمرين 
نموذج:- )أ( 

الجميل.أحقظ. 

ررأنا®٠مديرْ متتر صمير والفاعل بالضمة، مرفؤع ممايع قز • أحئفل 
بالفتحة.متصوب به مفعول الجميل؛ 

مايأتي;اعرب - رب، 
المدى.ئثود 

الملهوف.مغيث 

أبمزالدوس•











d(

موصولأ.اسما •نها كل ي ؛ jpljiJlيكون سالية جمل ثلاث كون - ١ 
موصولأ.اسما منها كل ني يه المسود يكون سالية جمل ثلاث كون — ٢ 
موصولأ.اسما منها كل ش المسدأ كون اسمية جمل ثلاث كون — ٣ 
موصولا.اسما منها كل ش كان اسم يكون جمل ثلاث كون - ٤ 

<S>

الإنشاءفي يرين 
ااتمين٠.يحسن الذي ^£* ١٠ت وص الواحد غير الأنة باليمالة حاطن، 

تم؛نمحالإماب
)أ(.نموذج:

الئذازغابا.جاء 
الغتح.على بي ماض س3 جاء: 

رفع•محت نى الألف على مض فاعث ت اللذان 
رفع،محت في الكون على مبش فاعل محمير والألف: ماض، سلا -غاب: غابا 

صالة.والجمالة 

الأية:الجمل أعرب - رب، 
زارتا*تنيا.اثين ويصن، 

يشنامخلص.الذي 
ممؤية.نتملق الش إن 

ف١زرا.١^٠ رأيث، 

رحمحق<رس3< دص:< 







^٠؛٥١رس راضح > ٠٥١احآأ،ا 

تهرئات

حال*لكأ ش تامة اكسربجمل *ع الدراسة أساءيحجن؛ سعة أسرإلى - ١ 
حال.مأ ي تامة النميربجمل *ع الطعام مائدة ملي أشياء سعة إلى أشن - ٢ 
حال.كث ش تاثة التمحربجمل ح التوم عرية ي أشياء بة أصرإلى - ٣ 
حال.كن ي تامة بجمل التعسر •ع الشاؤع ش أشياء سعة أشرإلى — ٤ 

تتامة بجمل النمير *ع الأنة الكلمات ماد.اول إلى أشن 
الحمامةالمسعلرة التلامين. الهرمان الحصان 

الكراماتاللأمون القلمان الممر الميدان 

>وص بمومهما، دايبمع المش تم لال٠مردءا الأسة الجملة م؛ الإشارة اسر اجعل 
امتحانه.ش التلميدنتح هذا 

إشارة؛اّم المتدأ كون بحيث ل؛تاول حيرأ الأية الأسماء مجن اسم كل اجعث 
كرماءمهليعة شامخات بات ٠جتهالنافع 

واسعتانمرورون اهرات ممحلؤيلأن كريمة 

ن

•الأتية الجمل من جملة كن نيل إليه ومشارا الإشارة امم صع 
الجائزة.نالت . ٧ الماء. ش لمبح — ١ 

الميارة.ركب - ٨ الغريق* أنقذ ■ *٢ 
الحقل.يحرسان - ٩ الفضيلة. يتمرون . ٣ 



|ْماوق1بماوو،ا ام( ص الخوالواضح 

الطخ.»ا_أشا؟.راتمواس. 
نافع.عمل عن محتون - ١١ْ_مثهاثذلف, 

وطنهن.تذر رنغن - ١ ٢ الأزهار. تجمعان - ٦ 

)ت<

نؤعامحلأف >ع إشارة اسم منها واحدة كث ش يه المتعود اكو0 تعلية جمل ست كون 
ضكن ش إف المشار 

(v>

المذكر.للمعري إشارة اّم تيها ال؛تال.أ اسمية جمل ثلاث كون ~ ١
المؤنثة.للمغردة إشارة اسم محها المبدأ اسمية جمل تلاث كون — ٢ 
المدكر.للمثى إشارة اسم محها ١^٠١١؟ اسمية جمل ثلاث كون —٣ 
المؤثث.للمس إشارة اسم فيها أصح اّم جمل ثلاث كون - ٤ 
الذكور.للجماهة إشارة اسم تيها لمل اّم جمل ثلاث كون - ٠ 

جن.يحرف مسوق الإناث لجماعة إشارة اّم فتها جمل ثلاث كون ~٦ 
<A>

الإعرابفي تمرين 
ت)١(-نموذج 

لغ*ُحل، ش المكون على متدأمؤ •' محيا 
١يالقمة مرفؤع البمدأ حمر كتاب؛ 

يأتيْا أعرب - رب( 
هذه.حد 







اكاتمءارامحي الراضح الخم امني' ءدللفاعو 

،٢٧يمي جميعها الثاني المم أمثلة في >أرؤوءأ أصح الذي به المفعول هذا 
الفاعل.

كانإذا الفاعل ناث أن بالواهة علت والثامن، والسابع الرابع الأمثله: املث ؤإذا 
ijyA \ المعذ4ؤنثاابما.كان

بموافاعل تغث خث ثرصع ام الثاؤل: )»بم(ظإن، 
الهرثمحن أوه  p> L^Uوكان الثاعل ناي، السدإر انتد إذا ( )١٩

قتلارذي الحنث وقيح أوله صم مصارعا ؤإنكان مزأجرء، الذي 
للتجهول.نسأ افنيريتس هذا فه ثتدث الذي والسن آجرو، 

ااس3كان الثاعل؛^٥٤ ي إداكان )٢٩( 

يلالعلم، من الكري عوتب ت مال قلا ، Ip»4يده يدثرما يجرزان لا نابه، ءت4 رناب الفاعل حيف إذا )١( 
رمن_، ja__J،uويكرما إنما لأزالغاعل وذلك الكسول، عوتب يقال: 

حاوء4:أعرامحى 
ضهيغاه•الاشثق تحو: للكرم حاجة فلا تعرفه اتتا ء١ 
محوالسارق،من تعرف ولا اليت، صرق نحر* ميته يمكن ولا تجهله اثنا — ٢ 
ت،وكر0.ظم عاليه حئث اتالى عير الضارب ترث قانت ، يلان، اصرب نحو؛ عاليه؛ الخرف . ٣ 
الدروسءجاهع مثلا. قمير لأته مته؛ وحشت المارق عرنت إذا الخص،ان، نرق نحو؛ منه: الخوف . ، 

٠.٤ ص، الحرية. 
^وبءناكاعلمدحدؤهأحداريعةاشٍاءث)٢( 

المجمد.ممرم نحو٠ م؛ لمفعول ا. 
الأم'٢^-م نحلت الجرن لمجروربحرف ا- 

رمضان.وصيم ئثييومكامر؛، تحو: .الأ1رفالخصئفاسصت 
احتفالعهيم.احئفل نحوت ادحءصت المتصئف لمصير ا. 















1فطلاااسْواد|لأذص ص الواضح الخد 

الإعرابفي يرمحن 
رآ(_نموذجت

شدا.المم مخ ما 

الكون.ملي مض مي حرث مات 
الضح.على ميى ماض تحد برح: 

بالضمة.ْرفؤع مح( )ما اسم المفر: 
بالمتجة.منهوب خرم مقيدأ: 

الآس4:الصل ١عيب ■ رب( 
لأنحادالئديىسداتجاة.

مجتهدأ.أحوف فئ ما 
الثكوتuخما.دام U امكث 

T





الخلاقالمهول امق\ا اكمهماضح)امحبماما 
التمر،من الوثويت، حصول إلا السارع يمهم لا ونسمحتا، التمرآر 'يس-، ت نقول حٍنما لأنتا 

الاسمنهدا الوثوب، هذا نوع  ٤٠٧١فهي الأمدا ءوثوب ذلك: بعد نما إذا ولكنا 
الأخيين•ايثالض بمالي كذلك السل، مغ ثص المتموب 

قاعدةالأسماءالمنصوبة من اسمينا أنتا ئرى الأمحرة، الثلاثة الأمثلة إلى وعندالرجؤع 
هذاعيدمرات نعرفت، غيرأن من أكن منه حصن أنه نيئعلى علي* ءاكل فإن ظاهرة، 
ذك»محمثسسد،إلى أصفنا فإذا السل، 

نوعهأونص السن توقد الش الأسماء هذْ من اّم كث إة نقود: أن سطح والأن 
•عللها.ضولأ يسمى عديم أو 

القاعدة:

_،م للفم ص تض^، (نم السمدامجا،: )٦٩( 
اكوص،ا9ُءلهارس'/

المير.^ UsaJIالمعول عن لنمر )١( 

مثرهسأ؛اثنا مطالق. ضؤل ات4 عار مهميا كرته م حكته شش ~ س ليتوب 
عطاء.تحوث المميرا اسم  ١٠٠
الدكور(.الأجمال يجمد لم )اي؛ صري يجمل* لم اجتهادأ اجتهدت نحوت اله؛ العاتي خمر• -٢ 

السر,أحسن مرت نحوت مآ-صك؛ 
جدلأ,ومخ قثوةو؛ا، •عتتاربالعنى.محوت صرسله، من يكون سااا ،-مرام 

٨[•لالمر٠ل؛ تا؛يثه إقي ؤمح-ل تحار٠ كقوله ا الاثظاق م عميريلأيه - ٠ 
العرنما*.وتعد القهعرى، رجع نحوت نومه؛ عر يدل عا - ٦ 

•رنن،السامة ودقت ثلاثا، انيرتك نحوت عرعسا ييث  ١٠٠٧
الثومهمأءورممت *سوطا، صريثه تحوت بها؛ كون التي مرألته نيئ  ١٠- ٨ 
تمش.صش واخ حاليا، اكرمت  ١٠نحوت ءعاءوءايءالأّثقهاعسانؤ ٠ ٩ 
اين.تيرسن واي اتث، ومهماتقت اجلز، ماتجلس نحو؛ الشريان؛ وءاي* اماءو'ءه*ا' - ١ ٠ 
ألتنزهطل محيامحأ ؤئ؛ك نحرث مصير؛ إلى مضافان الكمالية، وءاي. وءيعضء •كل• *لقتل ١ ١ 

اجتهاد.اخ واجتهدت ادا،ي، يعص وست [ ١٢٩]النساءت 
٠-٠ ص٦ ايئيه• اليروس •جا؛ع الضرب• ذلك صريت تحوث المصير؛ إر يه مثارا الإيارة اسم  ٠١٢

صدئ,لك ناصح وأنا الشدائد، عر صيرا نحو؛ قعله، وتديحيف )٢( 









اوفهووإإجا١،1^٢،' ص رص الواضح اكم 

الأْظة:

سم.هشأ أوث، ش الألل؛ة يام - ١ 
لة.اديأ الئيوم القاضي غاب - ٢ 

"آ-ُءاحةرا.أسق.
\ؤ'\م\.ى أتلأ ؛^ ٠٥١١عر صدئت - ٤ 
جلما.الثف ض صشتحت - ٥ 
نودتو.عر لما؛ الصديق ئغوة ض ئجاورت - ٦ 

وااإماء«،واحلمأء، و»أملأأ، و»احماا«ا وسااt»_8 4 الكلمات: اثرإلى 
*نامم كن ارماط  Ciytjآن ميل غيرأنتا واضح، شيء وهذا متصوة، أسماء تجدأنها 

جمك.ش الن.ي يالقعل الأسماء هده 
الذي_؟ من نفهثه الذي فا أوربا«، إلى ب\*رالس قال: قاتلا أن لفرض 

زادالقالا؛جديدأإذا نتقيدشيثا وهل أوئيا، إلى بلائهم من يذهمون الطلآ٤ أن نفهمه 
»طبسم؟أ.ءالىالهلأ:

»u_: قال إذا وكيلك الملم، طالب سببه أوربا إلى الثمن هذا أن نفهء نعم 
أضافإذا أنه غين الجرم، على عقوبه اوقع القاضي أن إلا نفهم لا ؛إننا المجرم* القاضي 

الجرم.يتأدب موأ0 القاب هذا ش والماله السبب أن ل4افهمتا 'تآديأ ذلك: إلى 
عئةتثن المايقة، الأمثلة في المثصوبه الأسماء أن ثدرف أن نتشمع \كفوق* وبهذء 

منكاد،ميرألفعل U ؤينمديالملمرت تلي. سخ وم اجل، عن رالشول ئ، المفعول كيلك ييص )١( 
رمابلهاالخالوالرب، واسرراس والإجلال كالتعشم الماطة الحواس •تشوى التي الاخمال 
والمعود.والكلام ُالك؛اة كاما»؛  ٠٠١٠بمل؛وعا ال؛لأمر* الحواس *اي؛ الهواؤح 









او}بجارةوقلدي ؤلوف اصرامحه الواضح الخم 

الأمثلة:

ثهرأ.الإمكتدط تمحئ ١- 
صتاحأ.الدواء المؤيض فرب - ٢ 
لغثلث.صديقي •ع جلتن - ٣ 
للأ.ئرقد - ٤ 
صبما.قوئها النملة ئبمع - ٥ 

الحث،:

١^!؛.أمام و٠ئئا - ٦ 
المائدة.^، JNJالهثْ جلنت، - ٧ 

اتكلن،خك،اتاد،.ا/-نام 
الثور.ممن، ٩. 

*ا--مىءإئمحلأ•

ءشهرآأ،وص: مثال كن ئي الأخوة الكلمة إلا لايهئنا الأولى الخسة لأ،ثلة اش 
أنهارأسا ذاتها س ااككا*ت، هدْ عن فغضنا ؤإذا ،رصيفا(، ءاليلأ(، ارلخثلة(، ارصياحا(، 

جملتها،في الذي بالفعل منها كلمة كز ارت؛اءل تعرفت اذ • Xjjjولكنا منصوبة، اسماء 
الأولين.المثالين في تبغث، أن لهدا ؤيكفيتا 

«كات4.\و السل زمان لتان يذم ، ُفيُ عرتنقير يصب اصم وم ٠ فته المسول ؤيسمى ( ١ ) 
صزف.ص ار مإق وإ4أ محدوده أو بهم _إءا «كاتتأ أو نماء اكان مواء - والقلرف 

ورك.أدرجمن نحر: مش؛ ض الزمان من ءدمرم ما الزمان: للورق من -فالمهم 
وملة.راصؤع، ُيوم، •امة، نحو: محيري؛ مقدرمش ونت ماءدض -واكء،.ود: 

كانلاتشهها؛ إرحالت التلرنة فهوبمادق للرف، للرفارم ثمل  ١٠فهد• المصرف التلرف امار- 
مرتظرفا: لمالها ونحوما، ولل ُيوم شهر نحو: ا اونحونلك بم، محرأاومقعولأ اُ يمدبدا 

ءلُيل*واللتل رالثهرثلاثونيوما، مثرشهرأ، اثنا المن مرظرف؛ رمثالها بلا، اُ ادشهرأ يوما، 
تنوعان التم،ئف غين الظرف و- 

ؤإذاؤسما ؤستا قى، تحو؛ ؛ متصويا ظرقا إلا يستعمل فلا أيدأi الفلرفية على التمب يلازم ما " لأدل ا" 
ُابى•وايان 

مدنحو: اواط•؛ أئدأ اُ أو•حش• او•الى« اوالصب_امن• التلومة ض اكب مايلزم -الثاني: 
والأن.ومث، وم، ومحا، وأين، ومش، وصد، للدن، ولدى، لنحث،، رسد، 
صمااْ.الممحة• اليئوس •جامع 







اكاني؛رامحي الواضح اكم الْومحاغوولدي الذماة ؤلوم 

الإنشاءفي تمرين 

أومكانزمان بئلرف الإتيان مع قطلؤ، يوم في تعمله ما كث صحيحة جمل اذكرش 
فىسساصل•

ن

الإعرابفي تمرين 
)آ(.ن4وذج:

يأ.يشط 
بالضمة.مرمع مخايع فعن ت يشتد 

فاعنمر؛وعبالضمة.الحرن 
١بالمتحة مئموب زمان فلرث ت صيما 

•^^٠ ْا أموب - رب، 
الفجرة.وراء الولد احتمى 

yL  ثتاة.١حركإليىالأمحر

٣٣







اكهلتشسم وْوين1|تع إجابة ظي؛هاتيا

؛حام

اممزم»تسم 
الآحر،<وسل سر همج 

(١١؛،., 

\لآتم\س\س- الأحرالصحيحت الأفعال 

محدى-ئندي-لةي-صر.-رهم-دأى-سم -تروح - تلةما - محاذئن - بمرء-بمع - غرغ 
مز.- نالا - ومج - نز تثربه- 

 ،.،)٢(

الماء..جرى 

الخنان.تMدو 

١٣^■،;

الشام..أم 
الكرة.رب ص■ 

■كرالإييص•

)أ(

ا()مح

الال>دس<.وى غ- 

_يمثيالرح.
.٢٠١١-قرغى 

)،

اليامحتا.تح ف٠ 
الثوب•-بس 
اس.اة.-انم 

(٢)

-رصاكث.اك؛(•
القرآن.محمله —تلا 

الزرغ.



^(١٥١رابيه اماضح الم |لفهل تقيسم وْرينات إجابة 

المجهد.ولده عن الأب صي ر- 
يرونه.الكسول سى ن٠ 

-حْيالتاد•

_أاينعىإراصأ.
المسنا)،.مقى لمعلن ا- 

\مجق'ك\نأئدى .المقر 

_الم1مر؛ميفىسم4.
تليذ.ه.عن رصي لمعلهر ا- 
لمسه.لثلول ت1ي لثوب ا. 

)٤(محرين اجام 

والمروة.الصفا يئن الحاج -بمي 

دظشي.كث إذا أش رض ت- 
ءةاُه.الاjاب لهى ي- 

رنه.رحمه الموس -يرجد 

الرمحع.قي اكرْ -تحلو 
هوسه.حلمج الأمطو عدو ي- 

•الوثن أدل ش الموس ي، مب- 

(٢)

(٣)

(٤)

(١)

(٢)

(٣)



ئئأأمرتوو1ظت اص(رامحي الواضح الخر 

بالتميمة.الفامحق مثى ي- 

جدي.مزرعة ش العطله قضي ا- 
)٥(محريقآإجاة 

المسجد.إلى ابي كر ي- 
احمإرعم4•-ذب 

\سو/.لكقا١^؛ 

ئلك؛إلى -اذثب 

والديك.بح أ- 
-ئ9لم،أسثك,

جندا.المعلم إلى تع ا- 
محم؛ني•-آكذ 

أش-تحيل 

صلاتي.رق _لن 
-لنأ،ٌيرأدا"ماني•
-أدرسشأتجح•

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

•يعد الشمس نمب لم ■٠ 
•المدرمة إلى الكسول يذنب م ل— 
عماله.عن الفلاح يتأحر م ل- 





والْمبا|ادينؤ تْوون1ن إجابة اصرامحي الخوالواضح 

واسرب(،»اسي تْري؛ات إجابه 

دمجردرة، ٢٢)المثال ؛ي ومتصوبة ، ٢١)المثال ؛ي مرفوعة )الدراجة( كلمة وردت 
دفهي لدا الطال)-ا(إ في 

مشة.فهي لدا و)آ،أ و)ه،  ٢٤)الأمثلة ى للكون ملازمة )_، كلمة وردت ييتما 

كانتأوحزم، وجث ومحسن، رفع بجن ممترآحرمحا فإذا جمل؛ ثلامث، في كلمة كن ضع 
تير كما وذللث، معربة، 

يرنه.الولد تؤ ك—  صافيه.لماء ا- 

•يرصه الكسول يكس، ن ل1  صافة.الماء ن إ1 

درصه*الكسمول ، يكم ل1  نجوم.الماء ش ٠ 

القمح.الملاح -يزيغ  مضيء.لمصاح ا- 

القمح.الملاح يزيغ ن ل-  مضيء.الصباح أن ك- 
القمح.الملاح يزيع م ل-  يالمباح.متضأت ا— 

المجتهدالدرس•-يمهم  شري.لملم ا- 
الدرسالنث.غإ؛ يقهب ن ل-  مريءالظم يت ل— 

الدرص•النشغإأ يمهم م ل-  ٠٣٧تحثه 

أوللفتع ملازمة كانت، بأن واحدة حاله لزمت، فإذا محتلمة، جمل في كلمة كل مع 
تيلي كما وذللث، بٍق، كانت، أوالمكون، أوالضم الكر 

_ةتح،اسمشش_كءم،جالك؟ 
وفليش.المجتهد كتنر - الامتحان؟ ش كست، ف مت- 

البمود._انتصن هى؟ ص سألت، -هل 



الواضحالخد واوه)د.(>ااْ؛نو تْريانات إجابة 

بلدي.ء عالما عن ئيت ر- 

يعود.النائب -١*^ 
-لعإأاضصمح•

المجرم.انتمن ا م- 
مماتك.-اقح 

الممغ.باب قثخ ا— 

ثق؟



البماءر»اتواع ضنات إجابة ام(رامحيالخوالواضح 

اس»لماع تْرلأات إجام 

)١(مح>يوا 'إجابة 
المكونعل المس  امح>،امر الفتحعل المي  الممعل الس  الخمالةرثم 

لأ.أ0 - . . (١)

- . اسراخ-نام . (٢)

إذا-أن . ذاد-دجب - (٣)

ءل - - نحن (٤)

)٢(إجابة 

-اظغسم١شربم•
المعصية.على تدلك من ئصحب لا . 

-صرتبمنج4•
ثجب.الن>ى اء ج- 
 Wالقلم.محرق الذي أيت ر
يتصحك.محتعى؛الذي ا- 

محييك)٣(®ْاجابة 

مماتك._اهمأ 
رالمدرسة إلى ذثب ا- 

مريقا•-زاراثي 
الأواتي٠أس سلت غ- 

أب.أر ٠ذا متقد ا- 
اJارحةبهال.ا -رأيت 

الكون._-1ثلفىءدا 
الخجل.من هؤلأء اء ح- 

اليم،.قي هؤلاء أستا ر- 
أنصحهم.الشيان هؤلاء إلى مت، ذ- 

(١)

(٢)





اإاماب|>ؤتولع ضبمات إج|بة صرص الواضح م

١^^سر؛بمصأسماع إحاة 
(١)

مالمحلن يق يوأن تغنى ضؤلالمة، الملابمى ي تراعي أن الإنسان على )١( 
الثتاء.ش واضوف الصف، 

تؤيحه سوأ، كان إذا إلا عتت ياتذ الإخاء، ؤبملع النماء يجلن المزاح إن )٢( 

يحجايها.الغتاءالخاتلة ضم ت. 
الصف.ش قتدالم ي- 

محي_•-الملم 
جلمي..اممان، 

الجءسا.

جميلة.التزمة .كانت 

نود-الملم -إن 
زادالموس.القوى ■إن 

(١٢)محاص !هالة 

يوم. ١٢شه إر خالد نم، ي- 

(٢)

اكآاخأ«اي•

(٣)

اد>ءزيوأ.-كان 

شيم.القراءة .إن 

■ستالأئالدائالحصان■صعي■ كب ر٠ 



صرامحي الواضح الخد اإإماس1|اتواع تهؤلناذ إجابة 

الكرة.اللاعب رب ص- 

بارئا•المريض صخ أ~ 
مرورأ.محمد صح أ— 

•المؤم؛ين ح اه ن إ— 
نور.الطن؛ -إن 

ياكب.محمد -كتب 
المجل..من أبى اء ج- 

(٤١محرص ألآُ|جام 
-أئداكلائئسرءا.

١^.القطان -يتمت 
بالقطار.u> -مار 

الصحراء.ش الجمذ مشي ي— 
الجنز.الدوى -"يركب 

الجمل.على متاعه المسافر محع و— 
جلس.خئ لكتاب ا- 

الك؛ابالافغ.-قرأت 
الكتامح-،.من م*الوماني حن،ت أ- 

)٥(محرين م|جالآ 
محمودتب ك— 

الوقلمة.الكسول يكتب أن رني س- 

(٢)

الحرأصخ -

(٣)

مشصرون.الجئود *إن 

(٤)

الماءالخوم امحتسرت —

لد,طة.فاكهة -المماغ 
الضاخ.أبي شترى ا- 
اثتين.المماح من كلت أ- 
مفتؤح.الغرفة اب ب- 
الصث.باب مجيد غلق أ- 
إعلاتآ.المدرسؤ باب عر جدت وس 

-ُمتاخانييُعأبي•
الست،.شاخ أض صلع أ. 
المدرصة.مفتاح عن المدير حث يء 



اإإءوابْوْرينات،انواع إجابة ادم

وءإيفه«الكول يكسب م ل. 
محمدنتح ي■ 

يمي؛.و  C>\J\.يفت 
.وة؛ثهمألميمخلي.

الزجاغ.سمير تثلث ي■ 
الست.يفلت أن نيل الخادم تخؤج لا . 
حثدأ.الأواني الخادم يتملق م ل■ 
ممرأ.الفقيث ثتنت ي• 
الئتاء.ي أض ن ل. 
٠يدرومه الكسول يشتغل م ل. 
الأرض.باحلن من الفحم العماد ستخرج ي. 
ال،اء.متها يستخرج *ش أرصه الفلاح قر ح• 

العمادمهلآ.سمج .لم 
اللغه.أض تعلم ي■ 
كمحرا'يتعلم كي المجد جتهد ي• 
الكنابه.ولا القراءة اه. رسول يتعلم م ل• 

)٦(

الحثيحلها لا الي اشرة الكلمات  الخزميدحالها لا الق ايربة الكلمات 

محب-محدل-سل-ي-بم(-مئم• الإنان-ك3-جهد-إعلأء-شأن-وءلن-
اكق_الس_اس>الخائ.العادة_ّ

سمضسر7(
•والتات والحيوان الإنسان التيل نهر -سني 

•التيل نير صفاف ظى الدن أكثر قيمت أ٠ 
-ن<ناكلمحامُةامحابم





ءمحلعتْوظت 4ظم محأمحمحمحمح؛_س_خج^و 

)٢(

آخره.محالى الظاهر الفتح عالي مؤ ماض ضز حضن: 
فاءإ؛مرمغوالض4ة.الطيب: 

م.حرث إلى: 

الكسرة.■م؛ مجروودءإراوعلامة اسم المترو: 
)٣(

مبدأمرْوعيالضمة٠النار: 
بالضمة.مجرنؤع محر مجشمحلة: 

نيت"همثجت•
الكسرة.■م، وعلا٠٤ با،يا مجدول اسم الحف: 



صرامحي الواضح الحر ا1ة؛!،اء ءلخواو تءو؛بماات يتابه 

رمرإلأ1مإحاة 

ٍ»لخئوٍئء؛إسٍاس^إآإ
(١)

ال البناءنؤع  الفعل
الفاعليتاء لاماك  الكونمحمرعل  حرجت

ضمررفعاتصال لعدم  القحعل متى  صادف

الفاعلبتاء لاماك  المكونعل بق  عزث

يوارالخماعةلاماك  الضمعل مس  عرفوا

الفاعلبتاء لاماك  الكونعل بؤ  اقرخت

بواوالخماعألاماك  الفمعل مى  فلوا
الخماعةيوار لاماك  الفمعل مى  فرحوا

الفاعلينبهنا« لاماك  الكونعل بث  مزنا

د»نااالفاعلينلاماك  الكونعل مبيء  دخن

لأصالد|نا|القاءالين الكونعل بؤ  شاهدنا

الفاعلينيونا« لاماك  الكونعل، مبمء  قصثثا

رحضمر اصال لعدم  لقتحا عل متى  عاد

)٢(نحريلآ إجابة 

الحر■ي الئواص ح س- 
الماء.ش سحوا لغواصون ا- 

.تبمغفيالاء.
.صيىالولاJفىال١ء.

البحر.ش غرقوا الفتة كاب ر- 

البحر.؛ي غرقن نوة لاث ث- 
>المالباناّصاصالمألة؛

الغرية.الكلمات ص امضهنوا -امملأب 
الممسية.مض عن اسمهنى لaلاليات ا- 



واحي.رأي على وعلي معيد اجتخ -
واحد.رأي على اجتمعوا لطلاب ا- 
المس1ءاواش |صدؤيةي جتمعت ا- 

يالأماني.انخارءا -الكسولان 
يووهم.بتديير اتخال•ءوا لجنود ا- 
اللسان.عليم بالرجل نخدعت ا- 

محرس)٣(

)١(

علم•يئس لحضور أض ذهب - ممر؛• ُواطن ش الملمون نتمر ا- 
ارالمجتهديالجائزة.ف- 

)٢(

عٍرهم.على تموتوا الملمون للماء ا- 
صغوقهم.لحلوا لهللأب ا- 

ضس.-ائلأبطوامحهملما 
)٣(

حمياله.أنشودة نئ« مس- 
الأستاذ.نمء ةٍل المث حلنا ي- 
الخيامحله.و|الئى لنسوة ا- 

)٤(ٌ ُاحاة 

)١(

الدرس.فهموا -الللأب جملهم• ش عملوا -الفلاحون 
صفوفهم.ش انتثلموا لللأب ا- 



اا؛انياس الدايح اكم  ٠٠٤انم اياؤئو، اصو بناء >امأل ت0رينات إجابة 
)٢(

٠الكومحمي، عر لنت ج٠  حجاتك؟يسن هل ٠ 
وظفتك؟كبت ل ه٠ 

)٣(

*عئتتهن.ميم سس .اكياث اضس. ضنن -الطاليان 
»إةوأ.ا>سيةءلن لحاعلاث ا. 

)٤(

التقاط.إرالخرءلأ*مادة -نمنا 

.مآنامماس.
ء|ديأني.بيت ر لثثا ج— 

)١(

الضم.عش ضيرمؤ وتاءالفاعل ا عرالمكون مي ض  ١٠يل ٠ شمت 
بالضة.صوب  ٠١٠ضؤلالورد؛ 

)٢(

عرالمكون.مي ؛اعل و)نا( عرالمكون، مي ئدماض |تنءتا؛ 

ام*،ءرود؛١^٠١٠٠الهر؛ 

قئ



|إإم,بناء >امال تْرونات إجابة ^١٥١رص الواضح محم 

محوهاغد و ت
(١)

المست الغاءنوع  الأسمحل 
ءالأ<حرف لأزآحرْ  الألفحالف ل عض  الق

قيءبمل؛٠ الأحردع صحح لأم  الكونعل مي  باقع
مالةحرف لأنآحر0  الياءحلف عل مي  أصخ

التركيلأممادينون  المنحعل مي  اجفن
التويدينون لأمماله  اكبح، ٢٩٢٠ ممصد"

التريديتون لايحاله  القحعل مي  اشكرن

ملتحرف لأزآحر،  الواوحلف مل مي  اُء

اتج،اخن>اكبوا
ا؛هنن،اقهنن-ابي

اجمدي- اجمذن اجمد٠ 
امحمهثوااسصهنى. - امتقهنى 

)ايائاسمن حرف عرحلف مي ائدت 
النون.مرعرحلف اجلتا• 
النون.عرحيف مي ادر؛وا؛ 

الون.عرحلف مي ت نابي 

الكون.عر مي النتن؛ 
عرالكون.مي * اكقث 



اصرامحي الحرالواضح الإم،بناء راجوال تْ)ينات إجابة 

;اجاةضسرإ(
اكعلنبماء نوع  الحمالة

التونحغ.ف عل مسيان  ب4الهلساواعملا نمحخ اسمنا 

التونعل بيان  بهواء٠الوا المليسر نصم اسمئوا 

النونف حن. عل بيان  بهواعمل الطيب نمح اسمس 

)٥(محرييرإجابة ه" 

مشك.نصيحة سمع ا. 

سقيي.ش الدرس قي ارثن ش- 
مجدك.، uLlsjلى ع -

-اّغفيالمد•
المتكر.ض ئث اء 

الخاطئ.الكلمة .اتح 
^١٥٤^١-

(١)

المساكين.إلى احبس -

(٢)

القرآن.قراءة ء1ى -داونن 

(٣)

_اريىفىالث1م.

(٤)

يتنسك.اج . .

الفقيرحاجته.'أعط 

واجتهاد.بجد الملم ئللتا ا. 
أمك.نصيحة ممعى ا, 

المهنلأت.ملة ش الأوساغ ءارم 

(٦)

الممر.ش امثوا س



الإم،، Ujأاهواو تْرونات لجابة اماا؛ي؛؛ك رابني الواضح النحر 

)١(

_نهلفيالأطاو(جتادلاسام. مائدة -اسم 
بعدالشام.الحجرة هلقي ن- 

)٢(

الصياح.ش \ر»\ضة الممريتات على داوما مسكرين، اس؛ٍةئلا ميكتين، -ناما 
)٣(

صالوا؛كم.على حاثوا أعمامحم أتجروا أباءكم، -أؤليثوا 
)٧(مج،لآمحرين 

)ب(

الياء.حذف على أمرمبؤ ضذ* ت انط. ( ١ ) 
بالفتحة.متصوب مفعولبه الهوادت 

الكون.على بي فاعل والون السكون، على متي أمر دئ ت اعجلى  ٢٢)
بالفتحة.وب متص ؛4 مفعول ت الملابس 

الكون.على مض فاعل والألث الزن، حذف عر مجمب أمر فعز أئلعتا؛ )٣( 
 Iبالفتحة.متصوب به مفعول الفقراء

راكردلكرثد.محر؛اممؤءااىالك؛، )،(الطم: 
يالفتحة.ْموب ي4 شوي الأزهاو: 



صرامحي الحرالواضح .حسمْ.لأْوث|رعهبناء >لخواو تْردنات لجأبق 

اسارع«بتاء »أحواو تْرإغات إجايه 
 ،.،)١(

ال الأساواكارئ
الشه

الأساواكارص
ايرية

الكونعل  الفتحعل 

تصل.٠،لر لأما معرة 
نونولا النسوة، نون 

التوى.

ادد-آزدن«أجن-
أذب

(١)

الخممأنالتويو يتون 

لاتصالهالمنح عل مي 
التملهالتوى. ينون 

ب4بمل ب لأنه معرب 
نونولا النسوة نون 

التوى.

نكرن

يزهدن

محظ

(٢)

المكونصل بيان 

المرةينون لاتصالهما 
قامن-مس

- ■

(٣)

(٢١محرص إجابة 

اكلخام.الخادم .يطغ 
اسام.طخن لخايماث ا. 

.نهوتقالأبولاوْ.

المنزل.يتهلمن لخاساث ا. 

اسام.الخادم سوط؛خن 

الولدغوص.ء؛؛،ْلقن ل- 
سمدولدم.ر.يداءب 



إجابمضونافسالبماءاس.لو^ا ٧١٥١رامحي اكحوالواضح 
أرلادس.تواص -الأمهات ولأ0؟ معيد يداهمن -ألا 

ع؛_؟ب بمقن -ألا 
مشه.الطالئ، -سأل معاملوالصغار. ي يتيلقن لمعلمات ا- 
يالنالاشات - مطنهم. الخللأب الن مل- 

القران.محمد ترأ ي- 
البطل.إلى محمود دهن ي- 
يليه.مما لمؤدب ا -

أستاذك.-لضسإر 
١^٠^٠^٠-

ربك.ذكزن ك- 

(١

(٢)

(٣)

يجد.يدرني ت ١٥١١٥١١ -

يالقضيلة.بناتهن يصغن لأمهات ا- 
حشمتهن.على يحرصس الؤدبات لفتات ا- 

هءءثهء



اكمأإأفهال tiuفوأاظ,د أإضينات إجابة 

الآضالئاء في امحامه امحْري؛ات إحايه 
امحوصونون اموة يئون وهاه اس 

)١(محريق 

)ا(دين.

رىث*ملر(•
)ّآ(تجين.

)ا(تالئن.

امحن•)٢( 
انثن.)٣( 

)،(مص.

)٣(محرين تقًُأجالآ 
١النصيحة و.تهعرا )١( 

الهلُام.طحن )٢( 
المنزل.شؤون يدبرن )٣( 

>؛(؛بمنالأسدر

)٤(ت«رين ُلآأجام 
>ا(وجالننح.

بالرفق.ازّن عاطق )٢( 
بالرفق.اكاس ءا٠لن 

>م(لأضلنباورص.
بالمرضى.تختلظن لا 

،(يثتغلن.

ه(خرجر(.

ا*(امنن•

ه(ليخازل.

ا"(اءمن.

تعدن.٧( 

يعتمدن.٨( 

الثماه.يفتئص ٥( 
الأبواب.يغلس ٦( 
المط.فرشن ٧( 

المصابيح.يثعلى ٨( 

خفئلن.)٧( 

المحك.س تكثن0 لا )،( 

الضحك.من تكثزذ لا 
المصياخ.أرفدن )٥( 

الصباح.أوفدن 
الأقران.سأ لا )٦( 

الأشران.تسن لا 



إجابةأاتْئأاتاكاففؤبناءالإفهاو tnvالحر

محرص)٥('اجابة 

الطعام.صنعن لخادمات ا٠ 
نذأقناسمد.-العاملات 

حجابجي.ارتدئذ شوه ا- 

للمعالمة.نمص لaلاJات ا- 
المنزل.يتثلس لحاملات ا- 

.اسلات.حاس.

أزواجكن.طاعة على عملن ا. 
جأ.ش -أحلمن 

ياكات.الخياطة علمى ت- 

)٦(إجابة 

الكلام.من تك؛ن0 -لا 
ضط،ء.لتسلى 

يوعيك--كدمحذ 

.لأذمزلسع.؛

-لآحمحضو'س«
الفواحش.

(١)

.^٠٠ ١١إلى أطفالهى رافقي الأمهات -
الاتحان.ش تج«م ^جتهدات 

(٢)

الطعا،يهبمتعن الخادمات -

بالعمة.سم}، لبنات ا- 

(٣)

صلواتكن.على احرصن -

الخكمة.ض حفئلن ا- 

(١)

الثمهاء.تجالمن لا -
أحمق.محاحتى لا — 

(٢)

العلم.من لك1نر؛ ٠



ادمالإفهال، Ujفو اكامة اميات إجابة 

*حمود.يا مأل ا. 
المخطئ.امض •. 

مماتك..أحضن)، 

(٣)

المعرمة.إلى -أصرعن 
-اك؛نوءلاهك.

اسم•طالب همر ام)، ص. 
والديك.طٍس أ. 

انملمر.أملك متنم ا. 
.أكرنزضيقك.

بالضساء.رءس ا. 

)٧(امسه.،

إيا(

 Iالتوممدالهلة.ينون لاصاله القتح على ٠—ي أم سث أنجول
بالفتحة.*تصرب ي4 ضؤل الوعدت 

)٢(

السكون.على بي حرف نامية؛ لا: 
بلاجزم محل ؛ي بتولالنسوة، لاتصاله الكون على بي ممالغ ٣، ت محنمدن 

دفع•محل مي الفع ض مبي سوة؛اعل النرنون الناب. 

ءرتحرث-م•
عرأحرم.الئيامرة الكسرة جئْ وعلا*ه مجرودبمر، اصم الخدم؛ 



|لْهله،ا1اإإم|ب تْوونات إجابة ص(س النحر_ 

ادءهءني٢،والأعراب أجايه 

 ،•،)١(

الكلمات محلق الق الكلمات 

جر

محلالقفى الكلمات 

ضص،

الكلم1تالىفىمحل

لغ

همن-مح ما- هذه . الي - الدين 
؛ما(-الهاءو)فيمك:

ق)عليك.الكاف - ريه( 

بيتك(

الهاْفي)اكت(-كاف
ا-كلابفي)بماملوك-

مى-ما~ محاملك( 

تاْالقاءلفي)دأتغ-
الواوذرمبوا- صالته( 

سيامحامالوك(

أحه.الذي -جاء 
لي.وصفش ررت؛الذي »- 
ؤذثمن الطلاب هولأم ابلت ق- 
فاشتر.الكتب من يمجثك ا م- 
مرأ.يما نج ا- 
ئذ؟من الميرمة هنْ رأيت ل ه- 

\حذلمي:.لأ:اكلئ 
يعلم.لا بما أحن تحدقتر لا . 

الم٠ءتاد.أحدؤم لانساءاون 
ءيرْ.مردص قي أحدثمم يزرعن لا 

ئعتٍنالانى أيت ر- 
مججاوون.الللأب ؤلأْ ه- 

بهؤلاء-أعجبت 
تكره؛ ١٠عتك —ادقع 

جنية.المدرسة الأْ ه- 

المعينة؟هنم عن صمعت —هل 



مهالآمح>ينرإ(

)ب(

)١(

•رح ٌحل ش الكر على مني بدأ إشارة، اسم هذه؛ 
حرسمع•وردْت 

مرمع.نمتا جميله؛ 

)٢(

الكون.على بي حرف ناءي4، لات 

بلاحزم محل في التوكيد، ينون لاتصاله الفتح على بي ْمارغ فعن ت تحتقرن 
التامة.

يالفتحة.منهوب، يه مفعول أحدأ؛ 
)٣(

فيالضم على بى صمير الفاعل تاء والتاء الكون، على بي ماصن فعل ٠ شرت 
ربع•محل 

بالفتحة.منصوب، يه شُرد الدواءت 

نما.محل *ى الكون على منتي نعت موصول، امم * الن"ى 
فيالضم على مبتى به مفعول والهاء القح، على مني ماض فُاإ )وصم،( ت وصفه 

نمح_،.محل 

يالقمة.مرفؤع فاعل ت الطي،-، 

T



|لْهترالْونارع الفعل تْؤينان إجابة صرامحي الحدالواضح 

اسارعاسل تْرلأا،تا إجايه 
إعراموأحوال الأحر اسل 

)١(محريى 

اعرابهءلأْة  الأحرالخل الضارع الفعل 
الياءاالةدرءعل الضمة  ت1تدي (١)

الياءعل الةلبرة الضمة  محض

التدرةءلالأكالضمة  بمدى (٢)

الألفعل اكورة الضمة  بمي

الألفعل اكدرة الفتحة  ع
)الواو(الملة حرف ح،وف  ومء_، (٣)

الياءالثلاAرءعل الفتحة  ثبمتى

)الواو(الملة حرف ف حل.  تلغ (٤)

)الياء(الملة حرف  يأت

)٢(محرا؛في '؛جابه 
سمدأ.المؤمن حا ي- 

اض.م عن غافلا ءاس من م م ل. 
الهلاك.مراؤلن س -دنوالأحس 

تجرق.التار من ئذن ن إ. 

الحذ•الى يهتدي لرس ا- 
اش.من ئرحمة الضاد تهتد .إن 

تش.ولا -يعلوالحي 

الحق.

الذiاللمu..لنبم٠ءا

الهلاك.موطن من الماقد يدر ن ل- 

اه.محداْ من إلا يهتدي ن ل- 

يعلوالصالح.أن رش ي- 



التاني(رابزم الواضح النحر لمققكا المصل سادع الفهل تْرينات إجابة 
واياطل؟الحق يستوي ل ه- 

لجاهل•عالم يستوي ن ل- 
والمرتاب•الموهن يستر م ل" 
حواء.غار يخلوض التؤ. ان ك- 
فائدة.من يخلوالكتاب ن ل- 

تدم.التقوى من زادك يخث ن إ- 

بالخير.الناس بين ^ ٠٥٠٠١١-يس 
بإماق؛<رسموالعالم ي- 
بالحي.يقضي العادل لقاصي ا- 

عتك.يرصى كي معلمك طع أ- 
حائزة.يرجوالكسول ن ل- 
اه.تهده لم من يهتدي ن ل- 

يجن•عز اش ذم نس -لا 
له.فتأهب التجاخ مج ن إ- 
الجدول•ي الماء يجر م ل- 

الحديد.علوالصدأ ي- 
-لزملواياطت•
-لميعرثالمافيى٠

(٢)

(٣)



يشاء.تن اه -تهدي 

إلي4.ئالجأ الد نهيتك أن أردت -إذا 
الض•إلى الكذب يهب م ل- 
٠صاو.اعا السيمحى شكو ي- 

اه.إلى ئاساش تشكوهماك أن اردث ذا إ- 
]JX.لميثاشاكاذ 

المحسن.عن اه -يرضى 

مصيرك.عن ايوك يرضى ن ل- 

•الكسول عن المعلم يرص م ل- 
حاجته,غير عن ذوالحاجؤ عمى ي- 

بالهدى.تمئث من يعس ن ل- 

الحق.عن المتصث تحم م ل- 
الشهر.الشرآحن خص ي- 

المجرم.أص تخش -لن 
يها.^ ١٠فاه مرارك تخقى -إن 

الألف.على مقدرة مئة مرفؤغ ممالغ  ١٣•' ينهى 
بالضمة.مرفؤغ ض اه؛ 
جر•حرث عن؛ 

الكسرة.■مْ وعلامة بعن، مجرور امم الكن«م،ت 





الإؤم|الْهتر ءالأسم تمينات إجابة اصرامحي النحرالواضح 

الآخر«اسل »الأس سر؛غات احام 

إعرابهوأحوال القصور )١( 

)١(محرين إجام 

)ا(نم.اليى.
•ماسسس«مى رآ( 

نآوى.)٣( 
)٢(محرين إجابة 

إاه رسول يممثا الهدى لهر ث- 

وجذ.م اش من الهدى محللب ا- 
بالهدى.محمد. ميلتا اء ح- 

الئمى.-آلمتتى 
سكرى.-أممرالخلين 

بالذكرى.الموس -يممع 
^١^.نفع -لا 

الش.محمود -يتعجز 
بالتش.نمه الكسول علذ ي- 

المؤ.أهالي الرصا 
ولد0بعن ١^^١ الأب -أبدى 

يالرصا.الموس تميز ي- 

هدوء•ش المدى تس حت- 

)؛(الثلأ.

)ه(المح•

مدى.)٦( 



اكانيارامحي _ الخم او^ك سملأفد,

الئدى•أم -بمب 
القرى•ي المحس ب أ- 

الثوا;غ.صإ لموصى ا- 
_التيانهالكه.

المؤمن.شعار اه عن ^^١ ١. 

يأهلها.الفوصى فث ن. 
ملوي.جهدث ا- 

الجل،ش -ثرالخض 

صرر.ئإنها الفوصى جتب ا- 

الجرحمر.اكلمب -يياوي 

أولادها.عن الرضا الأم فلهرت أ- 
)٤(__ ^اهاهة 

(٢)

(٣)

)ب(

الكون.عر مؤ وجزم، نهي ■>وه لا: 
تخالمأبالكر آحره وتحرك الكون، جزمه وعلامة بلا، مجروم ممائ قُت ت نتح 

القاءالماكين.من 

الألف.على مقيرة فتحة متصوب ضؤليه ث الهوى 





اكامءارامحي النحوراضح إم1بمواهوال اا0نقوأمإ 

إعراموأحوال امحئقوص 

)١(ت«ريا؛ا إجابة 

)ا(اوراءي.
الأفاعي.)٢( 

)م(اراءي.
)٢(محرين إجابة 

بها.تشعر ولا اليالي مر ت- 
الاس.الكب قراءة فى الليالث فستإ ه- 

الحرش قضيتها الش اليالى ص -مدنا أ- 
فآجته.الحق إلى الداعي اء ح- 
فآجغ.الحق إلى الداعي مت س- 
الحرم،.إلى بالداعي ررت م- 
صلا؛4.المصل ؤناد أ. 

خاشعا.الممالي أيت ر- 
ريه.داعيا يالمصلي ررت م- 

الكسول.الخامل على المعالي شتد ت- 
_ننطتايمخماستي.

المعالي.إلى الجل. -يسعى 

المدية.ونعل ش المجاني رتقعت ا- 

فهالثي.الشاهقه المائي أيت ر- 
الشاهقة.؛الباني تغتر لا - 

)؛(المهي.اكايي_انمادى.
)ه(الممير

عوادي.)٦( 



(٢)

(٣)

واهوالالْئةءوم( ؟ ^٣٢٣^^^ام؛همياكانيا 

مجاة>سرم

بالعدل.حكم لقاصي ا- 

عثلم.أجئ له الماكض على لساعي ا- 
الخيركفاعله.إلى -الداعي 

بضيوفه.الداعي -رحب 

المرض•ي غنته الراص طلق أ- 
له.ؤلهر بما القاصي ي حم- 

العائد.القاصي الناس -يجرم 

انمدي.-لأ.سالاّذ 
حضراء.المراعئ -رأيت 

؛.JUالجاد -كانت 

ماهيا.المصر -كان 
رانماعزأولادْ.الأب -كان 

)٤(

الياب.الويل ماعي رق ط- 
شيء.كن من شافيا اش أيت ر- 
المجتهعب.عن راصير لأستاذ ا- 
الخير.إلى هاديا ركون رجوأن ا- 

(٤)



^^لثئ

أف(

يالقمة.مرفؤع مفاؤع ق<رأ ت بمعب 
بالممة.مرمغ فاز الغئ: 

السكون.صلى متى جر، حر؛، ت ي 

الياء.على المقدرة الكرة جره وعلامة ، مجروراّم • الصحارى 

)٢(

الياء.على مقدرة بضمة مرمغ بدأ الوادي؛ 
بالضمة.مرمع خر حصيب؛ 

)٣(

بالضمة.مرمع ممايع قؤأ تبغ؛ 
بالضمة.مرمغ ماعز الط؟ارات؛ 

بالقتحة.متصوب ي4 مفعول المكان؛ 
بالفتحة.متصوب، نمث، القاصي؛ 

الكون.على مي جر، حرث ي؛ 
الكسرة.جئْ وعلامة يقي، مجرور اسم وقت؛ 
الكسرة.جره وعلامة مجرور، نمت، قصير؛ 







تجارئك.فتكني ئئش لا )٢( 
إخوانك.محك قممي نموبا تكن لا )٣( 

تمرك.في تستريح حش صئرك ش اجتهذ )٤( 
•النامحى حمد لتنمتحى المم^وف )٠( 

مقصودك.إلى أوتصلن اجتهله. )٦( 

)٤(محريى م|جابة 

لأصش.توصأت - ( ١ ) 
لأسخ.جتهدت ا٠ 

.طكاناووسوكلؤب.)آ(.

لقوى.الهصر يكن م ل• 

الشص.تغيب حش الفلاح - )٣( 

بموق•حش المجد هر مب- 
كد.م.دراستك ش تقصر لا )٤( 

فيحاسب.محمد يخهلئ لم .. 

الين.وتشرب المك اكل لا . )٥( 
وتأت.الكد|ب عن تتة لا - 

أموق•أو لأدرمحس -  ٢٦)
أوأفهمه.الكتاب فرا أ- 

)٥(محريى إجابة 

الشهادات.على يحصلوا الأجشيت ايلاد إلى الطلاب بمام )١( 

واحي.في لأفصز كث ما )٢( 
الأيتداتية.الشهادة أوأنال الابمداثية بالدارص تاليدأ أفلا )٣( 



الثانيارايتي ١^١٠^؛ الخم ادسسآ' مضرك اإْاأنارءبا'ة >ناأءب _i،_ |ج،بم 

اكس.تشرى حى موقدة المصاييح نمى )٤( 

ا(ود

يالقمة.مرمع ممحاؤع ضل* •' يحب 
ياكمة.مرمع ناعل الأب؛ 
بالقتحة.متصوب ي4 متعود الولدت 

أذ(.)إلى يمض السكون، على مؤ حرث أوت 
الفتحة.نمه وعلامة وحويا، مضمرة منصوب مضايع ضل* تخالمات 

)٢(

الكون•على بؤ وجرم مي حرث ت لم 
منمنعا بالكسر وحرك السكون، حزمه وعلامة بلم، مجزوم ممايع فعل ت يجهل 

اىينلإالالمماء 

بالضمة.مرمغ فاعز الرحل: 
بالفتحة.متصوب ب4 مفعول الماحة 

-ءأنء؛متصوب، ممايع ضل* و)يئروا( المتع، على بؤ حرت للسسية، الفاء برق؛ 
الفتحة.نصه وعلامة وجويا، مضمرة 





اكاتيءارامحي الواضح النحو امإثإ.ا ه0ءتا>ءاا للقمر ءجؤمء ستأت لجابة 

أحدها.ولما عماي صاعت )٦( 

محريك)٤(

)ا(ثاسا>أ.ءي.
مكرأ.وكثقثل. مكرأ، لثم )٢( 

اسم،.)'؟(لرحم 

)اآتءس

والدق.ئصح لممع )٥( 
الوم.ّ س لخد )٦( 

)٥(ٌ

ممر>،.ولثا الأمان اهرب، )١( 

المدرمة.إلى الكسول يغبم_، ا مل— 

الأساة. olولئا انمم، يحلنا )٢( 
اللمد.يمض ولما آبي سيتئل ا٠ 

)مكررسنهارأ•
أمتاذك.إلى ممغ ل- 
وقها.ش الصلاة لتمد )٤( 

الكدبؤ.عن تب ك. 



0فهر0ْوتارعأءجوأنم ت0رسات إجابة صرامحي الخرالواضح 

اكيتجزمسالأدوات )٢( 

)١(محرين ُلآ|ج1ة 
الثرطحواى  الشرطفعل  الحزمعلامة  الأءعالاكارءة

زومةحم١ 

العبارةرقم 

- -

 j.jk^ العلةحرف

الكون cf'

(١)

تتثق تمش العلةحرف 

الكون
م
مسي

(٢)

- -

الحلةحرف حiل١ف 

الكون

تحال

تيثا*

(٣)

يخ بجين الكون

العلةحرف حذف 
يجيز

ءء

(٤)

يلحد يأت العلةحرف حن.ف 

الكون

يأت

يرحل

(٠)

تعلم محق العلةحرف حذف 

الكون

محق

يعلم

(٦)

)٢(محيص 

ئركم•الهوى مجرى ش ثم إل  ٢١)
يتب.ممرأ يتهن نن )٢( 

تصد•رصاله؛الميل ترمد أر  ٢٣)
عنك.يرص والدك تطغ إدما )٤( 
لك!.يخلص له تخلص صديق أي )٥( 





ص.ا1فهر تْؤينات،جولأم صبك الحر 

شرا.الشريلق ش بمغ ن م- 
محك.يرص اه رصا على تحرض إن )٣( 

أصل.للصلاة يذذيأ حيهما ( ١
النهاة.يسلم؛ي الداية قي يئن ن م- 
نولدالثتاء يأت مش )٤( 

فالتتوامحع*سم هما م- 

ثجبمى.مخلصا ربك تلغ ش م- 

قيه.فلا حير من صش' ا م- 
أ-محارتجن سافر شا ح- 
معك.أمافن تسافن يان أ- 

ستهل..مرأ ّإذما 
-مماممحأولأئك.

طاغه.ترق تصحب إنان أي ١ .
معك.أذهن ب تل. أين . .

البحر.إلى نام الميث يأت ض م٠ 

٢۴



٧١٥١رامحه الواضح ادم وإماوها«الخْ||،ه >الإهطل تهئناث إجابت 

طوإءاوس

)١(محرص إجابة 

أعراهعلامة  الخسةالأفعال  رiمالث١ل

الثوننوت  تهولون (١)

النوننوت  تفعلون

النونحيف  محممقا (٢)

النوننوت  يرقدن (٣)

النونحيف  ممالخي (٤)

النونحيف  ضا
ِى

النونحيف  سريا (٥)

التينبدت  تلءسين (٦)

النونبون  محيطتن

النون تعملوا (٧)

النونحذف  تؤ■هموا

النونحذف  بمرثوا (٨)

ضرين)٢(لإإجابة 
)ا(_الرحلأنلنتء1د،ط

فتورها.تنموالشجرتان لن —  ٢٢)

يكتبوا.ولن الغلمان يقرأ لن - )٣( 

ولناكلذ الفلاحون يجتي لن - )٤( 
تلمي*لن نثب يا أنت - )٠( 
تكت؛ى.لن ءاء|مة يا أنت )٦( 

سعوء.

يتحادثارلم لرجلان ا- 

روتا.ولم الث،جرتإن تم -لم 
يكتبوا.ولم العالمان يقرأ م ل- 
سعوه.ولما اكلؤر الفلاحون يجن ا مل- 

تلمي.ب نيب يا -أني 
تكتبي.لم فامحلمه يا نت أ- 



ٌ)٣(®ْأجالآ 

المنم_إ.ّاحة ش يتواجهان الفرمان — )١( 

والمشاورة.للخناتشة يالتمان لعالمان ا- 

ضانان.والهان -اللي 
الظاع.ش تشابهان الفتا-ان . )٢( 

المدرمة.إلى سكران لمعلمتان ا_ 

الجوائز.توزعان لل؛ر>استان ا- 

المهود.يخونوا لن المومتون - )٣( 

نمقوا.لن لمجتهدون ا- 

أعمالهم.محهللوا لن إحلاص لخاملون ا- 
معلمتك؟نصيحة ئنمعي لم لم الهتاله أيتها - ر٤( 

الدرس.تحنتلي لم محوله يا نت أ- 
المامس،.الومت ش تحضري لم هتي يا نت أ- 

مجاةمح>يى)٤(

اكلازممرأ.-الخاملان 
لااكلازممرأؤالمنان _ئتان 

صياحا.الدرسؤ أبواب يفتحان لخادمان ا- 

نواقدالمن.تفتحان لخادمتان ا- 

الشجرة.تحت ستئللأن لمسافران ا- 

بالمقلق.تتهللان لفتاتان ا- 

الصباح.يهلفثان لخادمان ا- 
.المت١نتظث١نادؤتد.



أيرامحي _ الخد جوإم|واها؛ر |وءْسة 1اإإفه|ل تْؤينات إجابق 

الامتحان.يستسهلان لطالبان ا- 

الل.رس.حمظ سش|.هلأن لهلااتان ا— 

يوم•ئ اادرس لطلاب.طو}وف ا— 
,٧٧٠١١يرتموا لم لما؛رون ا. 
لقاءالخدر.يخاقون لا لجتودالشجعان ا— 

الامتحان.يتممون لا لمجتهدون ا— 

الأواني.يقفون الخدم 
وحلم.ياه يتمنون لؤ٠ئون ١. 

را(الولدان:ن؛حانفىص.

الخلخاء.تكرمون ١^ )٢( 
الباتسن.عر تحطمن نينب يا أنت )٣( 
المحر.مر ئحران المبتان )٤( 
يافاطمه.اكاب تغالي لم لم )ْ( 
الخام.سا يرّحوا )٦( 
يعمهم.لمتونوا الأمدقاة كان ما )٧( 
المؤمل.عن لأنآحروا ولم الدارون جاء )٨( 
الميض.ملق بمر؛وا لم الأطباء )٩( 

الخلاء.من الفقراءيشكون ، ١٠)

اليرمزياطالة.-اقرآي 
ارهلاأر٠؟ترك؛ين لا لم نيب —يا 
علىدمت ما تخا؛ي لا هتاة -يا 

يروصاك.مراجعث تستمعمن لا —أنت 
يعتاية.ينك تتثلفٍن أئن 

حتتك.يهو ياه تتعيى ل- 

النون(شون )مرمع 
النون(يثبون )•رمع 
النون(يشون لص؛رع 
النون(يثبون )مرمع 
الون(يحذف )مجزوم 
النون(يحذف )مجزوم 

النون()منصوب؛حال.ف 

النون(يحذف )مجزوم 
النون(يحيف )مجزوم 

النون(يثبون )•ر؛وع 
 ،.،)٧(

لهمؤيصفا سرهما، الألأم منهم ؤيخئقا المرمى، يلاطفا أن الخلبيتتن ملي يجب 
ومالهما.يعلمهما الفقراء ؤسامدا مالهم، ش يطمعا ولا اكافع، الدواء 



وأمأبها<اسة تْيبمات.ألإفطو إجابة \بي رامحي الواضح اكم 

لهمؤتمموا سئرهم، الألأم عتهم ؤيخمئوا المرصى، ان الأطاء على يجب 
ومالهم.بعلمهم الفقراء ؤيسامدوا مالهم، ش بملمعوا ولا التاخ، الدواة 

الصخ،ؤبملمان يتوصآان ثم فراشهما، فيرسان نقشن، التوم من أخواي سسقظ أ- 
ثم، يقاولان تم وأذكارالصباح، الكؤيم القرآن من لهما تيسر ما يقراان ثم 

الميرمة.إلى الحافالة ؤيتقلأن والدي يودعان كال4 ؤيعدذلك حتيشهما، يرمان 

ؤيملونيتوصوون نم فراشهم، نيرئون ا نثيهلين النوم من يستيقظون إحوتي - ب 
يتناولوننم الصباح، وأذكار القرآن من لهم تيسر ما يقرؤون ثم المسح، 

الحافلأإلىؤستقلون والدي يودعون كله وبعدذلك حقائبهم، يرئبون ثم إفءلاره_م، 
الميرمة.

)ب(

بالضمة.مرفؤغ متدأ التجارت 
فاعلوءالواوء المنمة، الأفعال من لأنه النون؛ شون مرمع مضايع  ١٣ت يربحون 

دثع•هما*حل السكون ض مهم( 
)٢(

مسدا.رفع محل ش الكسر، على ضميرمبى أنتان 
فاعلوءالياءا المتمة، الأفعال من لأنه التون؛ يشون مرثؤع ممايغ  ١٣تهدبين؛ 

رثع• ٣٠ما المكون خما مهما 
بالفتحة.متموب به مفعول الأمحلفادت 



٧١٥١رامحي الخدالواضح ممابم«إلو الاسم (تقسيم تْردنات إجابة 

الاسم»مسم اريتات تا٠اإجاة 
وحهع«وْص مقرئ الى 

محييك)١(م|جام 
الحع الش الفرد

شبايك بابان صديق

جدران رجلض حجرة

الصور جالنض أرض
الرموم أحد

البمط حنانة

أرائك

جوانب

كن،

أجاد

امحرصن

الممن

\خك\1ت

التوالد

(٢١محييك ُاجاة 
ءلريتان—عصفوران—'كريما0.— شجرتان - بابان 

ورثان.- كتابان - نهران - حدشتان - ذكثان 

)٣(محريك ُلآ"(جام 

الماء.ي لاح نجم ظهر نجم؛ 



ممط1إلو الأسر وتقسيم ضبمات إجابة اصرامحي الخوالواحح 

•جميل ستان يئنا حول ت بتان 
تكدب.لا المومتة ت ^٠^ 

رامع.يحر ش المام السياح نبح بمم• 
صخمة.سميته رتمت ت سميتة 

مرنه-أتي حجرة حجرة؛ 
نهر.على تطل فندق في السائح نزل ت هثد.ق 

شجاعا.جتال|وا أتش كان " جندي 
الموصى.يساعد المخلص الطيب ت طيب 

يلدي.أحدم مخترعا أصخ أن أود • مخميع 



^٥١رامحه الخواراضح الجْو،رتقسيم تْرينات إجابة 

(١)

لهمحش  اككيٍحم  انالالزت جم  السانالذم جم 
نلك تلوك

اضري الصرئن
القدم ااةال؛ماء

انماو المابد

الصورة الصور

١^٣٠ الرسوم
نائم تدايبمأ

رقة/ وثمة  لنائم
جدار جدران

القائد

الأم الأ.راء
جندي جندل

«الدرد ايوزثون

الخل الحيرن

عدو اعداء

حاص جاعات

،Jl]» طالين

الخض الحصون

(٢١

-صفحات _ظئق. مصابيح . ئجار-فلاحون .  iijtjMA- أعمدة. . مغارات - قاطمات 
.غابات.٨ ' ُ ء •

تجار.فلأحور. ٠ اعمدة ٠ مغارات قاطمات. 

٠ماجد  ٠أمد / أموي ء ييران ٠ بمران "٠ بساتين س كرات ٠ 



|اْثنإرا<ر|م|ي ت0ئ1اذن إجابة ساصالواضح الحر 

»إعرابتْر|إ؛ات إحاياذ 

 ،.،١١)

الإعرابعلامة  ومسيهاالإعرابية حاك  الش المارةرقم 

الألف مظوالأنا< مرضغ  ابُان را(

الألف مثوغلأن4محر مفتوحان

الألف فاعللأنه ْرمع  ثوران (٢)

ابء جدودبمل رجلتن (٣)

الألف استركانلأن4 مرنؤغ  الخجرتان (٤)

الياء لكنخر لأن4 ، متمو، صءٌتن

الياء مفعوليا<لأي، ، متمو) حنننقا  (٥)

الياء ٧،مفعول لأن4 منمون  ٌ_ ؤم  (٦)

الياء باياءجرير  (٧)

الياء إةامم لأن4 منصوب  الكبثين (٨)

الألف سميتان

*رتقعان.عمودان الحديقة ش . 

صمحين*النجاركرسمن ح ص■ 
جميلان.غزالان الخوان حدقة ش . 

•نرتءال٠ءنبمين•

جديدين.تلمن ماتري.ت ا١ 

وامعتان.غرتان صدض ست! ش - 

ضّمحن*نخلمحن أيت ر- 
حديقتنا.ش صورين المصور لتقظ اء 

،سالخهما٠على يناديان ياتتض معغ س- 

كمحلين*حمين الجل ش أيت ر- 



^(٥١رابيد ااراءت|ح الحر اا0ثنوأ>إماب ت0ردنات إجابق 

)٣(محزيك 

التخالتان.ثمرت أ- 
مقمرتان.التخلسن ن إ- 

الثارمان.زدحم ا- 
مزدحمان.الشارغين ن إ- 

الكسرتان.المتنان بحرت أ. 

كسرتان.الميت؛ين -إن 

الجؤ.ش الحلان رتنع ا- 
شاهقان,الحالين ن إ- 

الجتال.ثان.لالق ajا- 

شجاعان.الجنديين -إن 

)٤(تم؛؛دا إجاة 

)ا(_رأالطابنامماب.

الم•ش الثممويئن رأيت - )٢( 
)ما(سُرانطقانشاسم.

مجتهدان.)إ(_لنائالين 

)٥(أنحوي)؛ا رجاة 

لجضنضيكين•
تهتزان.اكحكان .كانت 

طييلض•شارهمن طت ن• 

نظفين.الشارعان .كان 

المعحريين.الفيشن ا كي،ر١ 

الحر.تمخران الهيثتان .كانت 

المحيمس.المالن اكت س٠ 

مجرمعين.الحلان ان ك. 

بمد■من البمتدهن بصرت أ' 
مئين.الجت،وتان .كان 

محلؤيلأ.الولدان ب ل. 

يصرحان.الولل.ين معا حم١ 

مرتقعان.لحلان ا. 

يتنامان.المشن ن إ• 

الإلهيةالصنعة جمال ونرى الهلؤيق، ش الخلر ونحازر نقرأ، فهما ئمران؛ لعينان ا- 
لكون.اي 

نصانعوسمع الداكرالحكيم، سمع فيهما المختالفةإ الأصوات سعان لأذنان ا— 
المعلم.إلى نتهت وبهما المرشدين، 

ونمحيعالأحؤين، ونكلم الكريم، القرأن نتلو مهما انملق، ني تساءاوان -النيتان 
الميز-بالمس 



اا0ثنه(|1ماي تْؤينانّ إجابة اكامءارامحي الخوالواضح 

(٦١محرين 

)ب(

)١(

عثى.لأنه بالألف؛ مرمع مسدأ الهرتان؛ 
مثنى.لأنه بالألف؛ مرمع حم نثليقتان؛ 

)٢(

الفتح.عش ميتي ونصب توكيد حرث إن؛ 
مش.لأنه بالياء؛ منصوب إن اسم العاقين؛ 
مثنى.لأنه بالألف؛ مرفؤغ إل حم مريضان؛ 

)٣(

القتح.على مؤ ماض تحت وقت؛ 
بالفمة.مرمع قامت التلاميذ؛ 

فى:حرثجئ.

مش.لأنه الياء؛ جرْ وعلامة مجروربمي، اسم صمين؛ 

٠
T



ص(رص الواضح الم ايٍر]م| 1،1ا1|الْاأ؛رأ؛م جْو >إماب تْ)ينات إجابة 

(١)

الأعرافعائمة  وسهاالإعراية حالت4  المالالذم حع  انمارةرقم 

الواو ؛٣٥لأنه مرضع  اكريون (١)

٠٧١ لاسمنمت لأنه جرور 
جرم

اكترثن (٢)

٠٧١ جردربمل امحرض (٣)

الواو لاسمنمت لأته مرنؤع 
مّمع

الماملون (٤)

٠٧١ مّدريإل الكاذمحن (،»

٠٧١ كانحر لأنه منصوب  (٦)

ماء.محلاتهم أغالى .
الامتحان.ش المجتهاوون ■ن*؛ح 

جميلالمنزلتا.اثاثا النجارون غ ص. 
مميز•الحر إر الصيادين رج خ• 
السارمن.عر بول4 اللفت ت. 

ليلا.تجولون الحارمين أيت ر' 

الجاثزة.نالوا لسامون ا. 

يراصتكم.س السامون عالكم ل. 
المكنمون١فإ السامين -إ)، 

السامين.المدير كرم أ— 



|ار1|اامرجْو|إْرأ؛رأ،م |رماب تْوونات إجابة صرص اراضح الخد 

مجتهدون.لمحمدون ا- 

المحملون.الساشن ث مل- 
الأجيال.تتاة لعلمون ا. 
العلمون.الكنمين ل مل- 

يحضروا.لما لزائرون ا- 

القاص-لخل 
الحلمة.صوروا لمصورون ا- 

المصورون.الحاصرين ث مل- 
الفجر.ميل يعملون لخثازون ا- 

الخثازون.الهادمين ث مل- 

مجدون.المحمدين .إل .

سامون.الحثا٠ين أيت ر— 

عثليتر.أجن لهم المعلمين _إن 
العالمين.حست أ— 

نائمون.الزانيين -إن 

الزائرين.,أكومت 
الصور.يلتقعلون الصورين _لن 

المنان.ش المورين أيت ر. 

مشون.الختانين ن إ— 

يتثامحل.يعملون الخانين أيت ر— 

مرات.حس يوم كذ الملمون يصر - ( ١ ) 
صباحا.حقولهم إلى الفلاحون -ين.ءب 

المجهدين؛العلي كافآ )٢( 
حقولهم.ش الفلاحين أيت ر— 

منحايون.المؤمنون )٣( 

مخلصونلحلمون ا— 
يؤيون■ايذن؛ض ليت  ٢٤)

الهللأب.ينصحون المعلمين يت ل— 







ص(رامحي الخدالواضح محمAع١^اج0والمؤنثالسالمء إجابةتهؤينات

المحر.قي المكان أيت ر' 
الكتب.تراءة هم، ١^^^ عامي اله فن ق• 

برعه.المارات ئالت أ. 

الثاران.من كيرا أيت ر- 

بالأصواء.ءجر١ت J١زينت ت. 

كيرة.نوانئ الحجرات ش . 
الخثزو.هم، الافاJات ممدد ت. 

سات.س الأولاد .,٣؛ 
المعامل.قي ات المكنكثر ت. 
المكتهات.علي، الخادمات تيد ت- 

التفاحات.ضجت ن. 

ص.التفاحات من .أكلت 

قارعات.المارات 

المعرصن.قي الميارات رأيت 
واسعان.الحجرات 

نهليفه.الحجرات رأيت 

مفتوحان.المانذات 

الاذن.اتالخادم نقلق 

مؤيحات.المكتسسات 

المكنمات.العامر أصلح 
حمراوات.التفاحات 

التفاحات.أمي غسالته 

المجتهدك.الخازن )ا(_أكرءتالمعاوث 
المذل.الخادمات )مآ(_مملفت 

مءً؛ويات.المائتان . )٣( 

مأجورات.الأمهات إن . )٤( 

الزهراُته.عيق ءاضر 

محلؤيلأت.نخلات —رأيت 

الائ.ات.المجان .أصلح 
إراسرمة.الخالبات ,اسرعت 

مهلبات.لمؤمنات ا. 

نشيطات.الخوئ،,,ات .إل 

الجرام،.ممرن آ< 
ناضجات.لتفاحات ا. 



اكاضجْوااْؤنث ءاعواب ضينات إجابة اؤي! اص )ابيُ الخوالواضح 

)١(

بالضمة.مرمع فعزمخايع ت تمتلئ 
بالضمة.مرفؤع فاعل ت الخزانات 

)٢(

بالضمة.مرفؤغ مضايع  ١٣ت تحلب 
بالضمة.مرفؤغ فاعن المرأة: 

سالم.مؤنث جمع لأنه بالكسرة متصوب به مفعول القرات: 
)٣(

فيالكون على بؤ فاعل و)نا( الكون، على مبص ماض فعن )مكر( شكرنا: 
ْحلرءع•

مجرورباللام،اسم و)المحتاض،( الكسر، على ميني حر حرث اللام للمحسنات: 
الكسرة.-م0 وعلامه 

دجمح0محس 



اصرامحه الواضح اكم إكا؛،أوالهاف ءالهاف تْ)|ين|ت إجابق 

إسواساف »اساقا تْرابماص إجابه 

ً(جابةسر0
1وهالقاف  الضاف الحملةرقم 

الحديقة سدر (١)

ءل كاب (٢)

الخصان أذن! (٣)

الوطن مضة (٤)

الأمة رجال

حسن سيارة (٥)

مصر ض (٦)

الأخلاق ستد (٧)

الصحف بائم (٨)

المدبمى رئق (٩)

امحمل جل (١٠)

محريك)٢(للإ(طم 

الفرس■جموخ -أقنعتي 
_ءلأزتيالأسو.

أبي•من اليت مفتاح حدت أ- 
الوحي.جميل حمود م٠ 
^.bjAالجمل نام ن. 

-خرءلومالف؛لط•
نظفان.النهر اطئا ش- 

متلأن.الطاتر ناحا ج- 

ذراعيه.بين طفله الأب حذ أ- 
جديدان.الطاف لما ق. 

دققان.الساعة قربا ع- 
ماهرون.المشرئ هتل.سو م- 
الفقيرة.اللأي مهاجرو ر مم- 
الأخلاق.مهديو لمؤمثون ا- 
مكرمون.المدرسة جتهدو م٠ 

العام.هذا المدرسة تاجحو ثر ث٠ 



اليد(والْؤئاى وااْابماف تْو|ينات إجابة اراضحاكم 

قويان.الأمد -تابا 
مفيدان.سمد تابا ك- 

ٌ)٣(و(جالآ 

مخيقة.الأسد نياب أ- 

مهر؟•اطوالملابس ح- 
مالح.الحر اء م- 
العين.بإنسان مصر نت أ- 
جمين.الكاب لاف غ- 

مرييآرل(وْ(جالآ 
مقتوح.الغرفة باب (- ١ ) 

مللا•الربح -هواء 
الطلاب.كيرْ المدرسه )٢(- 

.٣١ض س\س 
المعركسن.قاممءا —تواجه )٣( 

الكاببالحلم -هرأْلالا 
الموئة.موهلفي رأيت - ( ٤ ) 

٠المدرسة معلمي حترمت ا٠ 

الحقل.فلاحي إلى ذمت - )٥( 
الحمل.شاعري إلى ستمعت ا- 

)٥(محرين ٩،'^ 
المؤمنين.حلى الكذب ليس - ( ١ ) 

راجاةمح>يل)٦(

الرمالتحمل اش الخماسين ؤياح )١( 

I الفينة.غارهمى اك^اامون نقد ا

الأواني.نظفوا المنزل ادمو ح. 

ماتت.الشجرة صن ع. 
العصفورمعلرب.غريد ت' 

الفرس.عنان الفارس اش مأ. 
مغلق.الحجرة اب ب. 
الجيل.همة الغت، ب. 

فلاح.افه -محناعه 

الصفحات،.ك؛يئ لكتاب ا- 

الدرّة.حائما فر ح- 

السركة.مهتد.سى ادت، ح. 

المدينة.عالمي إلى الت، ج_ 

أبؤيها.زهرة المنيبة -إن )٢( 

مصر.ش الرما٠ كثرة في يسه 



^٥١٢رابني النحواراحح امله؛لكا إا؛بمْ والخؤنأذ ءالْوآثاى ضنات إجابة 

الرسن.ينوي التملق الهواء استشاى )٢( 

الدين.صلا ؤبمدْ الأم قل الواحن )٣( 
المرض.واثقال ال|اووى سب المرصى مخالطه )٤( 

الجم.مؤية ؛؛ ١^١٠٠الألعايت، ءاتلْ )٥( 
الأعصاب.ؤإراحه الأبدان  43llajالاستحمام فاثدة )٦( 
والجم.القس ثشيظ اكزْ فاتدْ )٧( 

)٧(محرص ُلإ(هإية 
)ب(

مثنى.لأنه الألف؛ رفعه وعلامه مرمع، م؛تالاأ ت نابا 
بالكسرة.مجرور إليه مفاث ت الفيل 

متى.لأنه الألف؛ رقعه وعلامة مرفؤع، حر ءلوJالتانت 
)٢(

الفتح.على مض كان، أخوات من ماض فعن بات; 
مالم.مذكر جح لأنه الواو؛ ريعه وعلامة مرفؤع، بات اسم ت الناجحون 

سالم.^كر جمع لأنه التاء؛ نمب وعلامة مثصوب، بات خر ت ناعمي 
بالكرة.مجرور إليه مضاث البال؛ 

)٣(

الفتح.على مبتي ونصب، توكل حرث إن؛ 
بالفتحة.متصوب إن اصم ت تعليم 

بالكرة.مجرور إليه مضاث اكيات؛ 

بالضمة.ْرةوع إن خر أماس* 
بالكرة.مجرور إليه مضاث ت معادة 

بالكرة.مجرور إليه مضاث الأمة؛ 





_»_(الواضح ادم وإمابها1(اايْسة راإإسْاء وْويتات إج|بت 

مجالآس)٣(

يثا.أبوك ار ز— 
مرعآ.أحوك اء ح. 
أمس.حموك اء ح— 
بالحق.قوك طق ن— 

بجهله•ذوالجيل ثض ي— 

صدضكريم•-أبو 
مهدب.حوك أ— 
القراءة.يمر مول حء 

تثليث.وك ف— 

• aIamينعم العقل و ذ— 

_إلأباكةإب
حي.صدقي أحا -إن 

مريص.حماك 0 إ— 

نقليث.فاك -إن 

تكزم.العلم ذا _إن 

أمحك•إلى -أصغ 
بآحيك.رأف ا— 

كتابا.حميك من ستعرت ا— 

(١)

المدرمة.ش أباك رأت -
ال٠العب١في أحاك أيت ر- 
الحنل.ش يتكلم حماك معت س- 

النوء.تالة عن فاك -احمقل 

العلم.ذا  ٧١٣.
(٢)

-الكريمأبوك•
أحوك.لمهيب ا- 
حموك.لمافر ا- 

فوك.بالحق يتهلؤ لذي ا- 
الكل.ذو -الراسب 

(٣)

سنيهلآ.أبوك أصح -
المميرة.محمود أحوك صبع ا- 
الحال.حمن حموك صح أ- 
نفليفارفوك صح أ- 
مكنما.ذوالمقل صح أ- 
(٤)

ا؛يالث،انصيحه انع -
أحيك.بيد د ح- 

نافع.حميك تاب ك- 



وإماواها«التمسن )الإس>4اء تْئ1ات إجابة ،ا ،٣ ص(رامحي الخوالداضح 

فيك.على محي يدك ع حن. 
ئئتم.العلم ذي هن قرب ا— 
)٤(محليك جابة إ٦ 

نك.نaلافة على حرص ا- 
نغنم.العلم ذي جاله م- 

fU)

(١)

الخمسة.الأمماء من لأنه الواو رفعه وعلامه مرفؤع، متدأ أيو؛ 
يالكرة.مجرور إليه مخاث ت فريي 

بالضمة.مرفؤغ اص رجت: 
بالضمة.مرفؤع نحت ت فاصت 

)٢(

الفتح.على مني وضب، تمن حرث ت ليت 
الخمسة.الأسماء من لأنه الألم، تحبه وعلامة منصوب، ليت، اسم ت أحا 

يالكرة.مجرور إله مخاث صالح؛ 
بالضمة.مرفؤع ليت "تحر • مقل 

)٣(

بالضمة.مرفؤع مصالع فعن يحثاث 
بالضمة.مرفؤع فاعل الناس؛ 

بالفتحة.منصوب به مفعول كن؛ 
الخمة.الأسماء من لأنه الياء حرم وعلامه مجرور، إليه ممافا ذي؛ 

بالكرة.مجرور إليه مضاف، مروءة؛ 

T
ئ



_رامحي الحرالواضح فو|رافهالراتأنيش >ءلإهات تْؤيات إجابة 

ةضو1بة\تاجام 

^طلآضاو»
)١(^٥^ ٩إجابة 

الطعام.أهي خت ط- 
الكرة.الولد 

الملابس.أخش رنين  ٠٠
آمها.الفتاة لح مم- 

_حسزامحاصياسرم.

اللص.رب م- 

التهالأ.قطت م٠ 

الوصة.لارت ء- 

الحمار.-نهق 

المرة.ارت ح- 

أمها.اث شكرت )١( 
)مأ(طاوائاورمال.

الدجاغ.الفلاحة تربي )ه( 

الكن.الث حاف )١( 

)مأ(ثكو١^١٣٠
•المشي س الرج)؛ تحب )ْ( 

الشاب.السغ سر؛ مم- 
الذور.الفلاح شتري ي- 
جفلا.المال.ر«مئ هلت ن- 
الحمال.الفارس بط ر- 

الثوب.هند -تخث 

الذئب.-بمري 
الأم.-تمت 
اكلان٠-انمللق 

•اللمذه جحها نئ 

الجندي.مس ا٠ 

باليرد.الفقيرة شعرت )٢( 
القطار.المارة )،(ادركت 

المجتهد.المعلمة تحب )٦( 

١^.الخان )آ(1كا؛ 
القراءة.القارئ أحس )٤( 
المهملأ.الث الالإ بماقب )٦( 





ادماوأأوْاء(فو D؛tj؛_ ءعومة تمينانّ 

تْرئإتإحام 

الآسْاءا<فى اهأتيث هعلأما،؛يأ 

(١)

الوثق التأنيث عائمة  نوعه الاسم

ءلاJهمحأهأمته  التحركةالتأنث ظء  *وتث أمية

_محماوغلأمءاقر؛ - ^كر غلام

حضراءراحه ق ترهن  المئويةالتأنيث الق  مؤنث حضراء

العاو1ءضىس
الكول

الهصورةالتأنيث ألف  مؤنث غضي

الوجه-محمود^1،  .
مذكر جل

سمراءعادفتاه ص-  ١ودةال٠الالتأنيث ألف  مؤنث سمراء

الكتابتقرأمرتم  - مؤنث ص؟(

محتهدةءلالة كيتة س—  التحركةالتأنيث تاء  ،وتث سكية

-بجاساسمخم
كرصيه -

مذكر كدّي

معلمتهاتحرم -نعد.ى  الهصورةالتأنيث ألف  مؤنث تندى

)٢(محرين آًأجاة 
مريقه.سعاد ( ١ر 

المدرّهطمه.)٢( 

(٣١مسمحرين 

 Iسرءسالنمر ا

نشطه.كطه ا. 

مجتهدْ.سلوى )٣( 

ذي.)؛(أساة 

مرشة.لحمامه )- 

جميل.لسنان اس 





صرامحي الحدالواضح وااْه)فةأتْ)ونات إجابة 

واسرفادث»اأةهمة ؛مار؛غات إحابه 

 ،.،)١(

حصانا.الخادم ركب )١( 
الممن.الغرس تلميد ميع )٢( 
حقل.ني الشجرة نمت، )٣( 

محمد.لخالم ا- 
_الثجاغح.

وامع.لصم، ا— 
هائج.لمم ا- 

يايا.التجار خ ص— 
ماء.ممد رب، ش— 

الخجل.رجت قما ن- 
الوردة..محكت،طاوه 

كتام،بمن الورقه ٠لاررت٠ )٤( 

حارس.س الكالث، م )٠( 

اطضعرآ"،بم،

(١)

فربما.-الفائز 

ءله١٠٠لتاححة ا. 

(٢)

حمل.الخان —

مجرة.لمقيتة ا- 
(٣)

تفاحة.الولد قلم، -
طانا.العالم -كافأ 

(٤)

ال؛ن1لم.ءلالتإ رفع -
الجى.هره كلت، أ- 

قهه



|اله1م<تْوونات إجابة صرامحي الواضح الحر 

اااس«سري؛ا0 احابه 

لكرتر- لكرمون - أمون توممح - الأقصر . اس\مإأ محمد. 

الأيص.المم وشاهدت اللاذمة إلى ذمت )١( 

غإلى اشتماج سام )٢( 
الصديق.أبوبكر الراشدين الخلناء أول )٣( 

الخناب.ين عمز خلافة فى العاص عمروين مصز فخ )٤( 

الخؤيه.القتاهلن علي محمد يتى )ْ( 

•باشا إمماعيل عهد ش المؤيس ترعة حم تم )٦( 

يرومه.محمد قظ ح. 

•جرش علي -أمن 

ياكرأ.عاتقة سيقظت ا. 
الزمرة.معاد هلفت ئ. 

صياحا.حلب اكل١ر صن و' 

لصيف.اش 

(١)

المتان.محمود صمى ٠

الواشي.حالي رى ي- 

(٢)

الثوب.فامحلمه غلت، س

قصية.همم. نشدت أ. 

(٣)

ماء.دمشق ال3لائرء تغادر —

-ذدت



الخد>ا1هلم1تْ)ونات ^؟١^ 

(٤)

العالم.نهر؛ي أملول الت؛ا؛ -
-بردىنهرفى'-وديا•

مريقه.معاد انت ك. 

متمه. ٤٠١٠ناصحت أ. 
غانمة.الماء ن إ— 

)٥(محريير 

التتت•مصر أرض يدلي  ٢١)
)^ضالهرمالآتمن:مما

الإسكتدري4االمصرية اكنور أتمر  ٢٣)

الغاٍلمغاش المرلدين الغامرة  Ljuامحق )٤( 
صفيان.اى بن معاؤية أمية بش حلفاء أول  ٢٠)

-دجلهتهتفىالراق•
العراق.أراضي معنلم يقي لغرات ا- 

قئ



و1اوءأُاإوف> ء1اْمف ت0)أ1ات |ج؛ايه 

ضظ.إجاة 

؛١١ٌ اْأجابة 
الصحراء.محفيتة لجمل ا- 

ماكث.ح؛وان لثمالب ا- 

مممح.ياب ا- 
)٢(^أجاةمح>يفي 

شايغ.نكت )١( 
معلرء.انكسرت )٢( 

مراة.ولد اشترى )٣( 

)؛(كاجواد.

)٣(

الأيواب.التجار يصخ )١( 
الاونسالأنماماس )٢( 
اكلامد؛اسلي يهذب )٣( 

؛٤١نحييك أجابة 

صاد4.لماء ا- 

جميلة.لح1ل.قث ا- 

.ص\لخو\و\ض:
الأشجار.الفلاح ض ي- 

مح؛وب.ال٠ؤدب —الولد 

اليام.الوان مزدانة المائدْ . .
ّ.ريع.لحصان ا- 

ره،أ-مخضقي•
وثنت،سيارة.)٦( 

.i؛،،j.oحائم فع )٧( 
امدأ.حارس آطلم )٨( 

الشتاء.ثصل ش ثذ المعلر )٤( 

اليام.تنضج الخادمة رْ( 
القصب.من سكن اليتخؤج )٦( 

(١)

حسن.حلق صاحب المومى -

•دموم•-اليخ}؛ 
(٢)

كثيرة.معارق ش المركيز المسلمون هرم —
الخاى.الولد الأب 





>0وئْيو«ت0)دتات لجأية اصرامحي الخو_ 

»اصءر«ار؛تام تْاإحام 

نحن.- أك )١( 
هما.)٢( 

هم.)٣( 
ر؛(اكم.

مكرأ■الدم من اندم أنا را، 
يوم.كث شعرمحا تمشط هي )٢( 
الفقراء.يساعدون هم )٣( 
يساءادك.تى تشكر أنث رْ( 
الصحة.قواعد ئعص أك )٦( 

الضيفى.نكرم نحن )٧( 

المكأههويصيد ر0 

الحيوان.حديقة زارا هما )٢( 

الأهرام.شاهدف هن )٣( 
النهر.ش يستحمون هم )٤( 

٢٠)



اصرامحي الواضح ادم الْنفربمرل<،الخيو ت0)ونات إجابة 

جئحائ^ئئئث
)١(محرين ^< ١٥^(
*علة.نا أ. 

*علة.ي م. 
مهذبان.ك،ا آ. 

تثليث.نا أ. 

نقليف.م _ 

-نحزكرماء.

كرماء.هم .١ 

نشيطتان.نتما أ- 

محسنناث.حن نس 

محسنات.ن ه٠ 

ٌ)٢(هًُ|جابة 

مجتهدين•-نحن 

مجتهد.-أنت 

مجتهدة.نت أ- 

مجتهدان.نتما أ- 

مجثهال.تان.نتما أ- 

مجتهدون.-أنتم 
-أنتزمجتهاواث.

مهلة.نت أ— 

مهديان.ما ه— 

نظيث.ئت ا— 

-أنتمكرمجاء.

نشيطثان.ما ه— 

مجحستاءت.نس أ— 

مجتهد.و ه- 

مجتهدة.-هي 
مجثهال|اناما ه- 

مجتهدتان.ما ه- 

مجتهدون.م ه- 

مجتهدات.-هن 





_رامحي النحوالواضح ا1ْنفو؛ل<،ا1ونْيو تْرينات إجابة 

(٦)

ا(امح

(١)

بدأ.رفع محل ش المكون، على >؛ؤ نحميئ ت أنم 
يالممة.خرمرفؤغ نماءت 

)٢(

نما.محل في الفتح على مجني ْمد.م ُا، مفعول ث بياق 
بالضمة.مرمغ ممالغ فعد ث يحترم 
بالضمة.مرفؤع فاعن ت الناص 

)٣(

رفع-محل *ي الضم ض مؤ متدأ ت نحث 
مذكرسالم.جمع الواولأنه رفعه وعلامه محرمرمغ، I راضون 

)٤(

•رع سل محر القح ٠^، مؤ يتدأ مرث 
بالضمة.مرفؤغ خر ت صدئتان 

؟٠٠محت<





صرامحي الحرالواضح الْتابملء||لأذْيو تْ)ونات إجابة 

فاعلرغ ل حمي  متصل او؛احبمأحسنت  (٤)

متما
،٢ اLللهوثأغثما  (،>)

فيمحلدغ٠اءل متصل اليرصةأحببتم  (٦)

متما 'ّاهمنإلبمها (٧)

متصل اليمعل صلفوا  (٨)

)٤(محرص ظْ(جالآ 
العالم.ؤللب ني جتهاوت ا؛ 

الأتء1ن.ش تفوتا وأحمد حمود م- 

واجباتهم.يكتبون الهللأب .٠ 

الطعام.فم الخادمات .١ 

حجاتك.رهوي ا- 

م(جالآمحرين)٥(
الؤف.هواء )١( 

يه(مفعول ضب محل ش محمير )الٍاء 

اصتقامتك.رني م٠ 

يم(مفعول نمب محل ني صمير )الياء 
الدوّن؟س هل )٢( 

به(مفعول نحب محل ني صمير )الكاف 
.اتظرقاسمممرأ.

به(مفعول نحب محل م صمير )الكاف 

القراءء.ثعجيه محمد )٣( 
به(مفعول نمب محل هي صمير )الهاء 



اا0أربمل|>اارآئْير ضبمات إجابة مقؤقو ^؛ ١٥١رابني الواحح اكم 

•اليحر متظر سره اهر م— 

بي(ضؤل نهب محل ش محمير )الهاء 

العلم.تحم|سإأ يشغلها ءاتشه )٤( 
يه(نماضؤل محل ش صمير )ها 

ماهر.مساس ينويها لسارة ا_ 

يه(ضول محب محل ي صمير )ها 
محريك)٦(م(جام 

وميزة.فترة الءال.مة ي جلثتا )١( 
الامتحان.يعد -^^١ 

المنساقان.المريةان يتا .مر 

إلك.فأرملغ وصالس خئاثك )٢( 

الجر(يحرف جر محل والثامن؛ي إله، جرمضاف محل ش الأولى )الكاف 
مهض.فالعلة اليوم، محمد يأت لم )٣( 

لمل(اسم نحب محل ش صمير )الهاء 

الموثمين•من محلي نك إ— 
إن(اسم نحب محل ش صمير )الكاف 

يتل•لا همما ساعة أصح لم ينتي ل— 
ليت(اّم نحب محل ي صمير )الياء 



1لْتواولأ>اا3ثْيو تْرينات إجابة 

)٧(محريك 

(١)

لكمةكل نوع  ماكلما عدد  الحمالة

واكا٠ص٠ثJفيملرfعءاءل،٣،، ت أكرم 
مفعول؛4.ؤ ممحل محمرق ت والكاف 

ثلاث أكرمنم،

صْيرفيمحلرفعفاءل،والواو: فعل، علم: 
به.مبمفعول محل ل ضمير و)نا(: 

ثلاث ءل٠ون١

فاعل،رنع محل ق صمي والتاء: يعل، ْدب: 
يه.نحمامفعول محل صْارق والياء: 

ثلاث

فأجمنا.)مأ(اكاك 

فاعل.رفع محل ش بي صمير نا: 

به.مقعول ضب محل ش مسي صمير ت الكاف 

فاعل.رفع محل ش ميربي ص الياء: 

ُه.مفعول نمب محل ش ميرمض ص تات 

ُاجالآمح>_سس

تما حمض ني ووصعتها وحاجاتي كتيي الغرأحضّرت على عزمت لئا - )١( 
غاض،إلى ةهل1ريوصلي أول ش مكاتأ فحجزت ؛، jJbJbJlالسكة مح،لة إلى توجهث، 

الوJت،في وصالت، حتى القْلار انهللق نم مكاني. في ااةعلارجلت ومجل أن ويعد 
•المتاسب 

حيث<يندفعان فهما يوم، كث المشاى من كثيرأ الأجرة عجالة حمانا يلأتي - )٢( 
إلاالراحة يعرفان ولا محيرهما، قي يسرعا كى يسوءله يمأر،هما الذي الحوذي يسوقهما 

إلىيهما الحوذي يعود أوعندما الماء ؛ي إلا يثريان ولا يأكلان لا أنهما كما فليلا، 
المن.



نفهعاب محه عفوت إذ فإئاك دك، له تغمز وأن المسيء تعفوعن أن أنصحك - )٣( 
نفكعزصت حاؤيته إن فإنك صحبثه، واحذر قيه التجار دلا رشده، إلى رثاب 

الناس.امن ْن وسمطت، للتممة 

)ب(

)١(

فيالمكون عالي مؤ فاعل وواوالجماعة الون، حذف على أمرمج فعل لبوا: 
محلر؛ع•

علىمسي إليه مضاف صمير و)كم( بالفتحة، متصوب، به مفعول ت أولاد - أولادكم 
جر•محل *ي المكون 

الكون.على مؤ جز حرفث، على: 
الكسرة.جر، وعلأْه بعلي، مجرور اسم الفضيلة؛ 

)٢(

فيالكون على مني فاعل و)نا( الكون، على مؤ ماض فعل حلس: - نا جل
يبع•محل 

بانمنموبا ممالغ فع!؛ و)نتريح( الكسر، على مني جئ حرفث، اللام ت لنشخ 
الفتحة.نصه وعلامة التعليل، لأم بعد جوازأ مضمرة 

)٣(

محلش الكون على مبتي ي4 مفعول و)نا( الفتح. على ميئ ماض فعذ أمر؛ ~ أمرنا 
ما.

بالضمة.مرفؤع فاعن المعلم؛ 
الكسر.على مؤ جئ حرفث، اياء بالجلوس؛ 

الكسرة.جئْ وعلامة بالياء، مجرور امم ورالجلوس، 



هماحح)امحياكانى(اكم |اْسم(>اارآنْير ت0وينات إجابة 

الهسم«»ادكاإأر تا،رإظم إحا||ع 

(١١تميا؛ا '®ًاجابم؛ 
الإعرابمن محالها  أنواعها الضمائعدد 

فيمحلرغبدأ مثمصا
ما ا-أئت

صر أنت،٢— 

و4ضول نم، ل حمق  عممضا
)٢ م-ابء

،٢١نحييك ءًاجابمأ 
)م(.يمص )١( 

دلت،)_(.)٢( 

)-أ(أمح)أتث،(.
)نحن(•)؛(ترفع 

)ه(ب)س(.

أحث،)أنا(.)٦( 

تشرب،)أث(لا )٧( 
فدم)ص(.)٨( 

محريك)٣(ُاجاة 
الفاعل الختل الحملةرقم 

)أنا(تةاويرْ متر محمر  الداءأسمع  (١)

)محن(هاديرْ متتر غمر  الترل.^٠ نالمه  (٢)

)أنت(مديره مستتر ضمر  درجك'ترب  (٣)

)هو(تقديره متتر محمر  اممص.الصفوربجس  (٤)

)_(مد"يرْ متتر محمر  نحى.الدحاحئ  (٠)

)محن(.ير. مالمتتر محمر  السام.نوئغ  (٦)







النجار.صنعه الذي الئرير على نمت -
امتريتها.الى الميراْ ا رد|ء 

يإحلاص.يعمالى اللاش الخادمات أت ر- 
الخزانة.قي لي أهديها )لعله!لش صعت و_ 
جميلتان.اشترينهما اللتان لاJوات١ن ا— 

أسكنه.الذي المنزل حدقة ش دروسي رأت قء 
انتصروا.الذين بالجنود ررت س— 

اللمز.ض تفا اممدين الحارتين الديئ .ش 
سيaلات.الشاب يغسلن اللام، لغاسلات ا. 

تموقوا.الذين التلاميد العلم _كافأ 

الليل.محلول يتح الذي الكالن« أمهرني )١( 
الصد.ةات.يجمعن اللاز بالعاتلأت سررت )٢( 

يروسها.تتذكر الش الهل١له المعلمه تحب )٣( 

ركناه؟الل.ي الزورق رأيت هل )٤( 

الغررمن قيما اللذين صحطأ استمالت )٥( 
مريص.أبوهم الذين على صلفت )٦( 

)ا(-ى.ممنتحبر
واجتهد.جد الذي جخ ئ- 

اموا.الذين از ف- 



٧٥١رابز/ الئحوالواضح ام؛إغث|ال،ا الهول, رالإسم تْرينات إجابة 

أكرمي.رأ(.اكرتالالى 
يإحلاص.يعملون الذين تتخت ا— 

ينفعك.ما شتر ا٠ 

الدرّئ.حمد.قرأ الذي )٣(> 
يسعاوثى.سعال.ك ا م— 

ءا3لأتابالحياء يلخزْن -اللاتي 

معلمكرأيته الذي )٤(—كان 

حاسرين•ممردا الذين -كان 

مقالا.ثرأص الذي -كان 

)٦(رلإإجاةمح>يك 
التمير.تحص ادى نت أ— 
النمير.يحنان اللذان نتما أ— 

التمير.تحنان اللتان نتما أ— 

التبر.يحنون الن.ين سم أ— 
التميرؤنمين اللأي نتن أ— 

)٧(محييك إجابة صء 

)ب(

)١(

فاعلضمير I والتاء القاعل. بتاء لاتصاله السكون على بي ماض تحل ت وئع - ودعت 
٠رفع ْحل قي الضم على ميتي 

•يالمثتى ملحق لأنه الياء نصيه وعلامه متصوب، يه منعول الكين> 

وحركتالماكنة، التأنيث تاء ت والتاء الفتح، على بي مامحي؛ خمل ~زار' زارتا 
الألف.لماسة باس 



ايوط.>الإسم تْؤينات [جابة مثبي رامحه اراحح اكم 

رفع*سحل ش المكون على ميتي فاعل محمير الاثمحن وألف 
الكونعر بي إله صميرمضاف و)زا( يالمتحة« متصوب به مقعول ت منزل - منزلنا 

صلت.والجملة جر، حل مش 

)٢(

رح.محل ش الكون على بي ٠^١١ موصول اسم ت الذي 
الكونعلى بي به مفعول صمتر ورنا( يالضمة، مرفؤع ممايع فعل ت يعلم - يعلمنا 

.صالة والجمالة رهو، مستترتقديره صمير والفاعل ضب، حل مش 

ياكمة.مرفؤع خر ت مخلمى 

)٣(

الفتح.على مني وتحج، توتمد حرث إن؛ 
إن.اسم كب محل ؛ى الكون، على بي موصول امم ■ اش 

والجملة)هي( تقاوير0 متتر صمير والفاعل يالغمة، مجرفؤغ مخايع فعل ت تتصدق 
صالة.

يالضمة.مرمع خر ت ٌموية 
(t)

فاعلصمير والتاء الفاعل. يتاء لاصاله الكون على مبنى ماض فع)؛ ت رأى - رأيت 
يبع•محل ي الضم ملمحا مض 

؛4.مفعول نما محل نى الفخ، على مض موصول اّم • الغءين 
فاعلصمير والواو الجماعة، بواو لاتصاله الضم على مبنى ماض فعلا فازت - فازوا 

صالة.والجمالة رفع، محل فى الكون على مض 



صرامحي الخوالواضح الإشارة،>اسم ت0رينات إجاي 

الإهارة،<»ا،ام مر|غات إحام 

)١(محريى أًُإجابة 
القراءة.محاب )ا(_سا 

كرسان.از.ان ه- 

المدرسة.أصدتإء ولأم ه٠ 

-ساتاللمؤ
ماء.كأس )٦(.^ 

فاكهة.طق .هذا 

صكا<ن.ذ0 ه. 

نين.ن.ا ه. 

وامع.مرير هذا )٣( 
عريقة.وسادة غ.0 ه. 
مرآتان.اتان ه- 

والزينة.العهلر رحاحات ذه ه- 

نثلث.رصث هد.ا - ( ٤) 

^.IJعريه؛ائه ه. 
اللريق.جاني مر سارتان اتان ه- 
إعلانات.لوحه ذه ه. 

m_>_n

أصل.الحصان هذا .
مرتهعان.الهرمان ذان ه. 

مجماوون.اكلاميد ؤلاء ه٠ 

التمرين.ماصه ذ، ه. 

ورثتان.اتان ه- 

مهعد.١ ^- 

ملمتان.اتان ه. 

صغيران.صحتان ازان ه. 

ارغفه.د، ه. 

درحان.ان.ان ه. 

الملابس.أدراج او0 ه. 
التجميل.أدوات ذء ه. 

الإنارة.أءمال.ة ازه ه. 

الحافاله.ينتثلران الرحلان ذان ه- 

المرور.إثارة ذه ه. 

بأولادهن.يجن السيدات ؤلاء ه. 
منير.القمر ذ.ا هء 

جديدان.القلمان ل.ان ه. 



ال0وابموو1ءالأسم تْئغات إجابة صرامحي الخدالواضح 

المهلرةءهده 

صغارها.مملعم الحماْه .هذه 

)٣(ٌ جابة إ٦ 

اتحانها.ش نجحت التالمياوه ذه ه- 

امتحانهما.في نجحا اكاوسن.ان -هن.ان 
امتحانهما.هي نجحتا التلميلأتان اتان ه. 

امتحانهم.ش نجحوا التلاميد ذلأء ه. 

امتحانهن.ش نجغى التلمين.اث ؤلاء ه- 

)٤(محييي مس 

نافع.الدواء ! ط. 
٠جتهاJات.الطاليان ولأم ه. 

شامخات.الجياد د.ه ه- 
مفه.الفتاه د.ْ ه- 

كرماء.الئجال زلأم ه- 

)٥(بجريك جابة إ٦ 

الماء.في يسح الولد هدا )١( 
الغريق.أنقل. الستاح ُغ.ا )٢( 
الفضيلأن٠يمرون القوم هولأء )٣( 
راكيوالطاره.الساهرون هؤلاء )٤( 

ننلث.ثوبها االغتاْ هن>ْ )٥( 

الأزهار.تجمعان التد.تان هاتان )٦( 

القلم.هذأا حالع. شترى ا- 

ماهرون.اللاعبون -هؤلاء 

الحجم.كسره الكراسان ده ه- 

ُينالمعلمة ان؛ه ه— 
طؤيلأن.الولدان ال.ان ه- 

مافرات.اكيات -هؤلاء 

مسرورون.الهللأب ؤلاء ه- 

واسعتان.العيتان اتان ه— 

الجاثزة.نالت، هن.. )٧( 

الثارة.ركب السائق ُن.ا )٨( 
الحقل.ثحئّان الكليان هل.ان )٩( 

الهلخ.أتقنا الخادمان ^ان ١( )٠ 
نافع.عمل عن الأولادييحثون هولا؛ ١( )١ 
وطنهن.قدر رفغن اشوه هؤلاء ( ١٢)

الطالتين.هاتن الطل٠ة ئةيأت ■— 



^١٥١رص الواضح الخو ايوبمول(رالإسم تْ>ينات إجابة 

الزهرة.ه1ل.ْ سلس ءتهلمت 

الهل١لين.هذين المدرسة رمت ك— 

شامالمطل.-هذا 

قوي.الحصإن -هذا 

ضالة.المقالة ن0 ه- 

مرمة.السيارة د.0 ه. 

أصسلأن.الحماتان د.ان ه— 

النحو.عالم ش الكتابان ذان ه- 

المجرمين.هزلأم الحكمة امت ع— 

(١)

الولدذكة.-هذا 

(٢)

حمالة.الساعة طْ —

(٣)

شجاعان.الجنديان -هذان 

(٤)

متفتحتين.الزهرتان هاتان -أصحت الجامعة. ش الطالمتان هاتان -أصبحت 

شختن.الومادتأن هاتان صحت أ— 

يرتدصن.الال.نين هؤلاء لعث - مخلصون. العلمين هزلأء حل ل- 

^•٧١التايمز هؤلاء ل مل- 
)٦(

الريان.الأمهات يهزلأم أعجتر - المعلمات. هزلأء على ثنيت أ- 
الظوتاتءيهولأمء المدرصة عتشت اء 





صصاوةاءوأرناف ت0ويات،ت إجابة 

فعله الفاعلناس 

القهوة

يسمخا ^١

ثدصع الفعلالمترق الممر 

دبغ الإناة

مء ي

ءلث الن

يقرب الإئ

محج القهوة

ب'م الفعلالمترق الممر 

محرم)٢(مس 

الماد.)لأ(ئخئ  اللمز.شرب )١( 

القطن.تجتع )٨(  الذث.محل )٢( 
)ا،(ئشاسان1ن. أخوك.خيش )٣( 

)•ا(ممواه. يرنتاؤمهم )٤( 
مدح)٠( 

بالكذب.)آا(اءمش  يالمال١ق٠منت )٦( 

(٢١مح>يك ُاهام 

المحس.كر ئ—  القمح.-تنئ 
اشو.-مي 



الفاعلءءءف تْردنات إجابة رابز/اكانياالحرالواضح 

->إرمالك•
الغرفه.تثلث ثس 

•المكسه يرحم 1 ■

الدن.أشهر من القاهرْ ني ث— 
النمس.-كسر 

الورد._نم 
المائدة.صمت و_ 

المجتهدون.-كرم 

الزهرتان._ههلمت، 

المؤدبون.حتنم ي— 

فيشؤغ ثم الأفكار، ورمت والقاللم، الأوراق له أيدت رسالة، إرسال أؤيد إذا 
إليه.المرسل إلى ذللث، بعدأ ئحمل ثم ^^٠، ٠١١صتيءدق ز لثوئع الرّاله ^J>rC ثم الكتابة، 

الأذ١ن.-تبع 
-يئهللماكّرع.

أسماء.ماعي. س— 

اسام.-أكد 
الد.رّهبضى م— 

_نءلفاالشارع.
المتموهون.التلاميد _يكاءأ 

الغ.ب.سجن ي— 

موق،•الذي -كرم 
مديش.بجمال، _أعجست، 

(٧)

)ب()ا(

للجهول،.مؤ ماض فعق نرق،: 
بالضمة.مرقؤع فاعل تائب الماد: 

(٢)

المكون.مسنة'على وجذم نقي أداة لم: 
المكون.جزمه وعلامة بلم، مجزوم للمجهول مبي مخالع فعل سبق: 

شالكون طى مى إليه مضهاف، ورنا، بالضمة، مرفؤع فاعل نالم، سيارتنا—مسارة: 
جر•محل، 





مجتهدة.دامت ما ليلى تفوق )٤( 

جامحا.الحما}، دام  ١٠القوظ احن>ر )٠( 
حيا.مادمت 1^1؛؛ اطلسا )٦( 

)٤(محرين ُاجاة 
مجهولأ.التيجه تزال ولا الامتحان انتهى )١( 
صعيما.المريص يرح وما الحمى زالت )٢( 

قادرا.مادمت الفقراء ملي ثمدق )٣، 

مريضا.دمت ما ليرد تتعرص لا )٤( 

غائأ.أض انفك وما اكئار صمر )٥( 
اللٍا؛وءاش'يمٍرأ.)٦(أسى 

او>غزيرأ.انفك )١(..ما 
صا؛ية.ماء الانفكت ..ما 

متنا.المريض انفك ما .. 

اقدرئ.ض الطالب يزاد رأ(-لأ 
•سيلا.العالم يزال -لا 

.buالمار يزال لا - 
قؤيا.مادمت جاهي - )٣( 

نثيطا.دمت ما قرأ ا- 

بارا.دمت ما أبواك -يحاك 

)٦(محييك تلآأجالآ 

يٍلالي طموا الدين يزاد -لا 



ٌ)٧(ُ|جالآ 

)ب(

)١(

الكون.على بي نفي حرث ت لا 

مرمع؛الضمة.ممايع فعل يرادت 
يالضمة.مرفؤع يزال، رلا امم ٠ المدق 

|الفت1ءةبمنموب يزال( رلأ محر ت سيل 

بالكسرة.مجرور إل■ مضاف ت النجاة 

)٢(

المكون.على مض نقي حرث ما 
الفتح.على مض ماض فعل فئ: 

الخمسة،الأمماء من الواولأنه رفعه وعلامة مرفؤغ، فتئ( استر)ما احو؛ . أحوك.
جر.محل في الفتح على مبتي إل مضاف والكاف 

بالفتحة.متصوب فئ( )ما ن خ؛ 

)٣(

مد.يرْ)أنت(•مستتر صمير والفاعل الكون، على بي أمر قل • امكث 
الكون.على مض حرث • ما 

الفتح.على ميني ماض فعل دام: 
يالضمة.مرفؤع دام( )ما اصم المكوث؛ 

بالفتحة.منصوب حيره نافعا؛ 



الْوأ؛ل1فيهر|لهفهول ضينات إجابة الاثهمءارابزم النحوالراحح 

اس1ق<أ»اوسول تمري؛إت إجاة 

)١(محرين 
٢

نوعه الهللؤرالفعول 

ثيرانا

لنعله.مؤكد  هدمأ

لفعله.مزكي  دكا

مير|ل-دءه• قذفا

ئةنلدس حريأ

لنعله.مزكي  صياحا

لفعله.مزكي  صراحا

لعديم.ممر  نكين

محرين)٢(ُاجاة 

متواصلا.نومآ -تام 
الدلتا.العدوهجوم جم ه- 
اجتهادا.محمد جتهد ا- 

إمحراقا.المى مرتمتا أ- 
.اخقىاصاخف1ءاكو.

-V-JU  نمآ.الرا٠ر؛
باهرأ.نجاحا الaلالنا -نجح 

امثتفارأ.ريه المزمن ستغفر ا. 
ئعودأ.السمح ثد ئ. 
مجدسن.صلاته ش الماص جد م- 





^^ًٍءئ^^^سثقثئثئ؛محل1ق
)٣(

رصالخام -يفرغ 
نظرتن•الماء إر ظرت ن— 

وسين.الأسد ب ر— 

رسن•الطفل -رصع 
صريه.المجرم الشرطي رب ص— 

نحريك)٥(^،_ 

)ا(اكرضنننهاكراءا.
تنظفا.الماهرات الحائمون نثلفح )٢( 
ءت؛تا.صربا المجرم صرب )٣( 

تما.الاياله تعت )٤( 

مرين.الكتاب اقرأن )٥( 
فهما.تفهم إنصاتا تنصت إ0 )٦( 
كٍرا.امحلاقا المتاشن اخلفرأ؛ا )٧( 

نحريك)٦(ُس 
فخافغزيرأ، معلولا المعلئ ومعلل مؤبا، ارتح مت ثم شديدأ، إظلاما ؛ ٣١أظلم 
الصباح.حش لزوما بيوتهم الناس فلزم اشتدادا، الرد واشتد خوفا، الأطفال 

)٧(صريى صْإجالآ 

)ب(

)١(

علىمض فاعل ناثب والتاء الكون، على مبؤ للمجهول، ميؤ ماض ف3ُ نرزت؛ 
رغ•محل الضم؛ي 



ء\اتيارابزء ^؛؛ ٠٧١النم ساإإإلأؤيما ااْوللفي1 •|اْفهول ضينات إجاد 

واك؛ح4.منصوب مطلق مفعول 'سرورا• 

)٢(

)أتت(.ماوير0 تتر م صمير والفاعل العلة، حرف حذف على أمرمبؤ نعذ انع* 
بالفتحة.متصوب معللق مفعول نعى 

الكسرة.جره وعلامة مجرور، إله مضاف المجدت 

)٣(

الكون.على ميؤ وجزم، نهي حرف لا: 

الأفعالمن لأنه النون حزمه وعلامة بلا، مجزوم مفاؤع معذ تخافي• 
رقع.محل قي الكون على مض فاعل والتاء الخمسة، 
بالفتحة.متموب معللق مفعول ت حون 

الكسرة.جره وعلامة مجرور، إله مضاف الجبناءت 

)٤(

الفتح.على مني ماض ق3ُ ت طلق 
يالضمة.مرفؤع ^ ١٥ت عامث 

وعلامةحرْالكرة.مضاثإلهمجرور، البريين 

بالفتحة.منصوب مفعولبه I الباب 
بالفتحة.منصوب مهللق مفعول ت طرقا 



,ايفهوولإجك.تْيينات إجابة 

لآجالمح«»اسمل ضص اجام 

\ءج\و\.- اعتراقأ تمجٍدأ- إظهارأ- - رمه - ترؤيحا 

لإ.سسمرآ<

حياء.الفناء محات ا- 

-خفضاواخاساحالأ.
القاب.حشة المجرم رب ه- 
له.حثا الزائر محمود كرم أ- 
لوالديه.إرصاء أض عب ت- 

مجامله.صدقي حْلأ عن غضيت أ- 

ماله.قى الغي اللبم ا؛ق د- 
اسغاُه.صوته الشيق قع ر- 

المملم.على حرصا العلم حالمات على حالي -يداوم 
مودة.سنه إلى صليته محمد عا د- 

أديا.لب  ١١٥١١كن م- 

.٣^٠٧امحي -أكل 
يه.امتهانه محمود على سامر صوت لأ ق- 
صفحا.يحمه أيى يأحذ م ل- 
إجلألأ.جدي حضرة ش الوالد كت ص- 
للمودة.احتلايا صع.يماتها أمي عت د- 
جميله.على مكرأ ساعدني من دحت م- 



اص(رامحي الخوالواضح إإج11«ءايقهول تْؤيناذته إجابة 

•كرما الميء عن محمد ل ض- 
للحق.غض؛أ الخلب صوت لا ع. 
سجاحه.فرحا المن خالدإلى سيع أ— 

)٣(نحريك لأُ(جالآ 

احتراما.والدي اطت )١( 
نجيلا.للمعلم وثقت )٢( 
خوفا.الأسد ص ابتعدت )٣( 
محها.إعراصا الفجه الفواكه آكل لا )٤( 
إثماها.المغير على عظن )٥( 

إهمالأ.دروسه محمد ستال|كر لا )٦( 
عليها.حفاظ كثة عالإر يرتب )٧( 
وفاءيالوعد.الثالثة الماعة ش حضرت )٨( 

لي.تشجيعا أبي كافأتي )٩( 
شقته.خزأ الفنين أعيت ( ١٠)

الثواب.لجزيل محللآ المسجد إلى ديرت )١( 
وجرأ•عر ه إرصاء والدي طث أ~ 
رزقه.تحصيل ش رب صدقي ار ص- 

المعركة.لخوض امتعدادأ الجيس أهب ت- 
للمعرفة.حثا الخاب رآن ق. 
احتراما.أظءكاyاuن )٢( 

رمحاك.ابتغاء دعوص الن،ي حاءك )٣( 
احتراما.\ذطإ يدا )؛(أكرمت 

)٥(نحريك لإ(جالآ 

التجاح•ايتغاء دروصي استذكار في أجد )١( 
لهم•رعايه الماس ملاجئ ئشأ )٢( 
لهم•حبا أولادهما ترمحة على الوالدان يحرص )٣( 
خوفا.اكعيان مجن أقترب لا )٤( 









اهان.رايته الراءيح ادم امخوجأ واأْونحاجأ اyهاؤ أوارى تْؤيناذتّ إجابة 

مجابةمح>ينره(

*أستمتعاجالزاماته، النهر، شاطئ أذهنرإلى ثم صباحا، انمللة يوم اسيمق 
نحوالشمس مالت فإذا وشمالأ، يمسنا نيه أمسح نم العلب، وحؤيرمائه بمتثلرءالجميل 

الدهر.س ترهة شي عن رجت، وتد •مزلي إلى مدث ماء، المغيب 
)٦(محزيى صًُإجام 

اس(

)١(

اJقدر.القتح على مبؤ ماض ^ ٠٠٠اخقى: 
بالضمة.مرفؤع فاحا الولد! 
بالفتحة.منصوب مكان هلرفث وراء! 

بالكسرة.مجرور إليه مصاث الشجرة! 

)٢(

الفتح.على ميؤ ماض فعن سار! 
صميروالكاف الخمسة، الأسماء من الواولأنه رفعه وعلامة مرفؤع، فاعز احوك! 

حر.محل في القممع على مض إليه مضاف 

السكون.على مؤ م حرث إلى: 

الكسرة.جره وعلامة اصلممجروو،إلى، الأقصر! 
بالفتحة.منصوب زمان ئلرث ث شتاء 

صئدسا 











ومحلابقهْاوالخم ااْيمح؛ا لوو|بم اكمارداءدحرصاس<ا 

وأطق1لهنئنثيات •ذيوحتان ناجحون للخاْ صروري 
غاياتفائزون *فروشات ن؛ريم 

إلىثم بزب، الثى إلى ثم الوئ، القردة إلى الأنة الجملة في المتدأ خول 
تيتوءت4 البمع 

راياس.اش س محٍوب واس تطيع 

مذقرللملأء.جمع منها كل ش المتدأ كون جمل ثلاث كدن 
للملأم.موقث جع منها كث ش الم؛تدأ يكون جمل ثلاث كدن 
للقلأم.تكسير جع منها كل ش المتدأ يكون جمل ثلاث كون 
القلأء.لغير *ؤئث جع منها ك3 ش المتدأ يكون جمل ثلاث كون 
الملأء.لغير تكسير جع منها كث مى المتدأ يكون جمل ثلاث كون 

>أ<

جمحاسيماء *ع موصرلأ، اسما *نها واحدة كن ش الميتدأ يكون جمل ثماني كدن 
عرقها.الي الوصولأ الأسماء 

)!(

جمحاستيفاء *ع اسمإشارة، منها واحاJة كث ثي المثوأ يكون جمل حس هات 
الإشارة.أّْ.اء 

(Z>

الإتيان*ع لال٠ءهلاب، منفصلا ميرأ ص منها كن *ي المبتدأ يكون *جمل حمس كون 
الخطاب.صماتر بمجميع 











رامحيالواضح الخد ؤهجؤا خيدالْيمح؛إ 

ص

فعلية.جملة وحرم الذكور لجمامة موصول امم فيها المتدأ جمله كون 
اسمية.جملة وحبره المونتة للممردة إشارة اسم فيها المتدأ جمله كون 
ومجرور.جار وحيره الغايات ضمير فيها الميتدأ جملة كون 
ءلرفّوحبره المتكلمين صمير فيها الميتدأ جمله كون 

الإنشاءفي تمرين 
علىإجايتك تشتمل بحيث وْشارهاه النار رأءواىJ ش موجزا موصوعا اكتب 

الآت؛ة:بالخاصر الكتابة ي وامتعن أمحارأ، واقة ينل 
يفائدتها تكؤيزالخار النده الإضاءة 

الأرواح.^U3، المازل تدمير ثلهذالأًلعمة 
>¥<

الإعرابفي تمرين 
نموئج:- )أ( 
الئلاللمترممةوخء.ا.ب

يالقمة.مرفؤع مبتدأ • الْللم 
محتي الثم على ميي إليه مماث والهاء؛ بالضمة، مرقؤع ثان مبتدأ •' مدع - مرتحه 

جر•

محذش وحبره الثاني الميتدإ من والجملة بالضمة، مرفؤع الثاني المبتدإ حير وحيمت 
الأول.المبتدإ حبر رغ 

المير.فوق الوتاده - .٢ 
بالضمة.مرفؤع مبتدأ ت الوسادة 



ةءدااْيتيإمحقبمإ اسماماضحساهاوءا 

تتةادير0 محذوف يخير متعنق الميتدإ( حبر )وهو يالفتحة متصوب محكان ظرث فوق؛ 
لكئئ،أدموجود•

بالكسرة.مجرور إليه محقاث السرير؛ 

تالآت؛ة الجمل أعرب ~ رب، 
محاك.عالي الجامديعتمث 

يان«ة.أتمارما الحدمة 

الأولثسمال؛ءم•
الجصن.حول الجنود 

T



اهايءارامحي ايحوالواضح مداا0بماآ؛إ

٦
المسالإحبر 

ح^هالهسه 

المدقْن التجاة 
فعلة

الهرصل 

اكوّ_ابعد الراحة 
اسمة

شديدصوء0 المصباح 



|ونو|سخخ1و اكالث()امحي الواضح النم 

جملهيكون حين امحواسخ حير 
خْالتشيه أو 

الأْظلة:

يتألم.الضيص لكن - ١ 
ثدي.ص;>ئْ ٢-لكن 
اقرب.ش  ٤٧١*آ-لكن 

حلتالحارس لكن - ٤ 

ْ-أصخالةلائئثم.
جميله.رائحتت الورد أصبح - ٦ 
•ص؛.في القنلأن أصبح - ٧ 

ام؛ميىالآز>.\ر-أصخ 

منه.يفع المجد إن - ٩ 
الولاJزيةتالأئب.-!ن ١٠
الإيمان.الحياءين -إن  ١١

التجرية.بعد الح؛كلم إن - ١ ٢ 

تعري.الغاتب ئل -  ١٣
تهاله.استلته الأ٠تح١ن لعث - ١ ٤ 
المتزل.ش محئدأ لعث - ١ ٥ 
الكرمؤ.نوق المتراة مل* - ١ ٦ 

الح،ثأ

جمالة،وثبة جماله يكون مقرئا يكون كما المبتدإ خبر أن هذا قبل درس في خرك 
حبرأن ءر؛ت السابق، الدرس ني رممتا٠ النحوالذي على ١لأ٠ثلة هده ني بحشث، ؤإذا 
ويوجمالة، وثبة جماله يكون مفردأ منها كئ يكون كما ، إن دمر وأصح، كان 

أنتملح لأنالث، وأخواتها؛ إن من حرض يملى وأخواتها، كان ثى فطتن ض اقتصرنا 
الناصحة.والحروف الأنءال، بقية عليها تقيس 

القاعدة:

متهماكن يكون كما وألخوي إة يجمر دآحوابجا، جمركان ( ١٠٤)
جملة.وشيه اممه، وجمالة فعالية، جمل؟ يكون 



اس(رص الواضح الم يبمؤك ص غ

تْريات

O)

\لألإة:انمارة ني وأحواتها ؤإن وأحواتها لكن أخار نؤغ من 
منكز من تنحرون وصاروا ستط، نجاحه الئليران فن أن شون الناص لكن 

حلىالش حاك على يزاد لن وأته محدود، مزته الإنساذ أن لأنهم لتحقيقه؛ يعمن 
نجاحتم حت5، فثابروا ثعيدة، آمالهم المخترعين ولكن لكلaلائر، يخلق لم دام ما شكا 

المحيظيعبروا أن العليارون واستطاع الانتقال، اثل ومأحن من وأصخ الطيران، 
سليمان.بماط فوق، كأنهم حوف، بلا أورثا إلى أمركا من الأطلتطي 

•يأي مما كل في أحواتها أوإحدى -لالكنا؛ لحرأ لتكون فعليه حمله نحغ 
المريضة...أصحت - ٧ ا_لكنالمءلر.با 

برحالمزاحباام_ماالاححات...ب أهنت، . ٢ 
الغني...٩-ليس "ا.لأيممالث،الكفبر. 

الحمانان...بملل - ١ ٠ ،-يض؛حالش؛اع... 
اا_مامغالئل.ق،...ه-مازالالجهر؛... 

-صارالدم...١٢ا-_لأأكألالث،ماس... 

•يأمح، مما ك}، م، أحواتها أوإحدى لاالكنء خرا لتكون اسميه حمله صع 
الماتم...^١-أصحى ا_لميكنالشارع... 

المصاح...صار - ٨ الفلاحون... ٢-أمنى 
الحرين...امث -ما ٩ النمرضان... ترحت "؟-ما 

•ا-ءل1ت،الافورة..ا،-أصنخت،اسيقة... 
العلهاء...-مازال ١١ه_باتالئأءيتان..ب 













\_i)\ؤو0 ص الحد >إة<صذة فتج 

(D

موقعهومحن الآمحة، الجمل من حملة كئ قي صريحا ممدرأ ومعمولتها أن صغ؛يد 
٠نالإضاب؛

حالأ.الماد أن المصذ حنح صغير. القمت ا0 الْكاأ ظن - ١ 
قدم.المافر يان -أخرت ٠ ثضث. اكأح؛ن أن وحدت - ٢ 
آ_نثءلإااتهذا->ح.صادق. التاجن أن من ؤمت - ٣ 

وانمهاأن من *}ولأ ممحدرأ الأنة الجمل من جملة لإ قي الئرخ الممدد اجعل 
وخرما:

اياستن•احمحاج يولممب -١ 
اتراسالأماو.مآ-أخثيى 
الدول.؛ ٥٥١"ا.ءلغ 

اشلب.احتيال من عجت - ٤ 
ونجاج4االتلميذ محمر — ٥ 

اكنارمحرمة من سررت - ٦ 

الفيل.ب.اث.تهردكاة 

الدار.بجمال قرحت - ٨ 
٩١ الجمل.صير أدهشي ٠ 

إهمالك._أخزش  ١٠

(!)

الإعراب؛من المؤولة الخمائر وموانع الأية الجمل ش أن همزة كح محث بين 
نادر.اه أى أعتقد - ٤ ئتشرة. الحمى أن أملى - ١ 
متخفص.النمل لأن الفلاح حزن - ٥ محمديدة. الرخ أن الملاح يزعج - ٢ 
صحيح.الخر أن علم - ٦ مكور. القلم أن اغضتك - ٣ 

ص

يه.مفعولأ منها كل ي ومعموثها أن من المؤول الصدر يكو)، جمل ثلاث كون 
فاعلا.منها كل في ومعمولثها أف من المؤول الصدر يكون جمل ثلاث كون 
جر.مجرورابحرف منها كل ش ومعموقها أف من الصّدرالمزيل يكول جمل ثلاث كون 
فاعل.ناد_، منها كل ش ومعموثها أن من المؤول الصدر يكوف جمل ثلاث كون 







وللفْلءأة« ص الْؤول اسم اهايءارامحي النحوالواضح 

واصلأن« »ن اسدد

الأمثلة:

■صدقك( ريرتى  مدى.أن يسرتى - ١ 

•نجاحلث،( )مرحك  تثج^.أن يفرحك - ٢ 
الثل(.مص )يخاث  التل.يقص أن تحاث - ٣ 
نشاهلك(.)يحجم،  أ-تم،أنممظ.

لك(.حير الواجح، ،؛، jL)؛، حيتلك.الواجن، متن ا0 - ٥ 
أففّث(.الثديي رئضحك  أضذ.الضوئي ئنصغ أن - ٦ 
مالث،(.احترامك )المروءْ  منالث،.ئحترم أف المروءه ٧- 

غيرق(.يمال تخلك رالثح  غيرق.ئحز،مال أن القح ~ ٨ 
التلميدالإجاف(.>طلن،  يجت.أن التلميد هللنا - ٩ 

اختاري(.الا> >أرائ  الا>التخثنتىا•ا-أرائ 
نقره(ررغت،  يافر.أن همئ رغبت، —  ١١

تمجرك(من )عجبت  آا-تجث،ينأن-ظن.
البحت:

دء1ناوالذي المائع، القعز ءأزأيتمب الحرن أن الدروس من مضى فما ءرعتا 
كنفانقرإلى المؤول، ذكرالممدر من المابق الدرس مر؛ي ما الأن إليه العودة إلى 

مونحغمصدر يوضع أن أمكن أنه تجد أمانه، الش الجملة يإلى السامة الأمثلة س مثال 
انمى.حر مرأن ص والفعل، ءأنء 

أنمى المؤود المميز أن رأث أمامها، التي الجمل ؤإلى الأمثلة إلى رجعت يإذا 
ثمالفاعل، نايجر ثم الفاعل مح3 الترتيب على مثالين كن في ح المائع، والفعل 
جر.يحرف المجرور ثم به، المفعول نم الخر، ثم الم؛تلأأ، 

















ومهمسيج ألأر أافهل تهسيم التالءا رابني الواضح النم 

ولمصحيحة، حروفه فيها فعل كث أن تجد الأولى، الثلاثة الأمثلة إلى ثانيا انثلن ثم 
منالفعل من الثاني الحرف يكون ءوهوأن تضعيف على تشتمن ولم همزة، أحدها يكن 
ألمالأسالمه.تسمى والتضعيف الهمز من سلنلم، الأفعالالتي هد>ْ الثالث، الحرف نؤع 

ش ١٠٧ادد، ش إما ب  ١٣م كن ش أف رأث الثامحة الثلاثة الأمثلة تأئلت  ١٥٧
•مهموزأ يسمى وأمثالها الأيال( هده من فعل وكن فيآحرْ،  ١٠٧وسطه، 

والثالثالثاني حرفا، تضئث فيها فعل كن أن ترى الثالثة الثلاثة الأمثلة في وبالتآئل 
وصارتاالثانية الدال في الأولى الدال فادغمت، ءعدذء الأول الفعل فأصن واحد، نوع من 

الأفعالهده من فحل وكن وءشد،، ءفث، ش يمال وكذلك أومضعفا، واحدأمثددأ حرفا 
مضعفا.نمى ونثلائرAا 

كنأن وجدث الأخير، إلى الماشر المثال من مبتدئا البانية الأمثلة إلى رحعث،  ١٥٧
ومطه،؛ي  ١٠٧أوله، »ي إما العلة، حروف من حرمن أو حرف صلى يشتمن مها فل 
معتئه.آئعالأ نمى يشبهها وما الأفعال وهدْ آحيء، ش ؤإئا 

الفعنؤسمى فعل، كن أول الواوي ومحو العلة حرت تجد الرائحة الثلاثة الأمثلة ففي 
حيتدمثألأ.

الفعلهل.ا ؤيمجى فل، كن وصعد في العلة حرت ترى ة الخامالثلاثة الأمثلة وقي 
أجوف.

فيالفعن ؤثئى ئة، حرف أحركن.تها المدّة الثلاثة الأمثلة في والأفعال 
نامحا.الحال 

كل١لكا،وآحرْ علة جرف أولها رايس، المائعة، الثلاثة الأمثلة ش الأفعال ننلرث ؤإذا 

لقبمامتها فل كد يبمم، 
وكنئة، حرف وأحرى علة حرف فوسطها الأخيرة، الثلاثة الأمثلة الأفعالفي أما 

مقرونا.كفا سمى الأفعال هف أمثال من فعل 



رابيدالحرالواحح امءمأؤ،ا ومهم لبمتيح إله الفحل نسيم 

صحيحآ،الأصلثؤ حروقه ين حري كل كان هوما الصحح اكعث ( ١١١)
تثلاثة أتولع وهو 

والءمأمف،.الهمؤ ين حابا كان ما السالم؛ >اأ® 
همزة.الأمالثة حروقه أحن كان  ١٠٠المهمور؛ ءب® 
واحورا،.جشئ ين واكالث التاثي حنفاْ ماكان الئصهث؛ ءج® 

وهوالعلة، أحرف ين الأصليق حروفؤ بمص كان *وما الئعثل الفعت ١،  ١٢)
خمسة؛أنولع 
ؤلأرأ،.ج أوله كان  ١٠: ١^١٥ءأ® 

^٣٢٠حنت وثقه كان  ١٠الأجوث؛ >اب® 
علوه،.مث كازئ ط اكاقص: وج® 
علة.حرجي وآجرْ أولة كان ما التمروى• اللمث ءح® 
علة.حرجي وآجرْ وتقه كان ما الثمروزت اللمث ْه-® 

لياعي.وهمش ومقدم تلاي عضعمآ \ إلى يتمم وص لشدته، الأصم، ت له يقال ت الضهف ( ١ ) 
واصتعد.واهتد، عد، ره نحوت واحد، جنس مجن ولامه صنه كانت ما ث ومقيله ئالمفف 

كزلرل،جنس؛ مجن الثانية ولامه وعيته جنس، مجن الأولى ولامه ثاوه كانت ما ٠ الرباعي والضعف 
اوأرفامزحاشدا وةلقل> وعمى، 

المايق.المصير ؤتنر• وعد، نحرت ماضيه، إعلال عدم ش الصحيح يماثل لأته مجثالأ؛ سمي )٢( 
كاءعتدإمجتاد0 لأنه الثلاثة؛ ذا أيصأ ويسى الصحيح، الحرف يجن وٌعله آي؛ لحلوجوفه؛ آجوفا مجمي )٣( 

ؤيبغ.تال نجي ؤيعغ، كقلغ احرق، ثلاثة على يصيرممها الفاعل 
عتدلأته الأييهة؛ ذا أيضا وسس ؤرنئ،، كئرت التماييف، يعمى نج، أحرم يحيف لنقصانه، يدلك سمي )٤( 

المرق،ءشدا وريجيت■ عروت تحو٠ حروف؛ اديعة على ممها يصير الفاعل داء إستاده 



ومصلالومجيج أكتل تقسيم اهايءارامحي الواضح النحر 

تمرينات

CD

وط:المسة الأسأل أنواع الآت؛ة المارات ي همن 
تققال كتانه تلمين وصت 

إذايقس لا دئى، ثقي سألته ؤإذ ا دنا دموثه إف وحشتي، هوأسي؛ي كتاب لي 
ليهديالصواب، عن نأى إذا المخعلئ يرد الخلان، جفا يجفوإذا ولا الرمان، صن 

الماصين،أحبار حوي وفى، عاقد ؤإف أنجر، وعد إن الثداد، عن حاد إذا الحتران 
الأدلض-أحاديث دردى 

(D

يآنىتوأنواعها؛يما والمعتئة وأنواعها، الصصحة الأنعاد بين 
دثمحه يمحو تلموالم  يأكل يري

يقص دوى سمعالم  طمح، دئى
ّام«ء لزن ١..٥٠ لزتهملي ،يذه

أبن ينح، أكرم ٢٧
دك

تيأي مما ال٠ءالي المكان ش مضعفا فعلا صع 
الزهرة.الثت، ١-... 

الانجالة.الخمان... . ٢ 

الميمعللا.٣.... 
الأغصان.٤-الهواء...

_.الئاوين ْ_... 

أ.لأ.؛؛الولداباْ.

الزمحادالخازد.٧.... 
إجايش.من المعلم ... — ٨ 

تمثال فعلها فعلية بجملة عته وأحم بدأ الأمة الأسماء من اّم كن اجعز 
الحواكنار الرسالة اسب الأسد 







^٥١رامحي الحرالواضح و1لإفطلاوْتاأاة |ا1ارنة ااراف؛ج ضام 

Iئسماي 

الأمظلة:

يرئس•قهمت - ١ 
يروننا'قهمتا - ٢ 
دروسهما.قهما التلميذان - ٣ 

دروسهم.التلاميدقهموا -٤ 
يرونهن.قهنى التلميذان - ٥ 

دروتك.قهمص أنت - ١ 
دروسهما.مهمان الولدان . ٢ 

يرونكم.مهمون أنتم ٠ ٣ 
التاتمحمىدرونهئ•-٤ 

ئروتك•اههمي - ١ 
دروسمحما.ائهما - ٢ 

الحث:

يرونكم.مأ_اههئوا 

علىواكاتي ماضية، أفعال على يثتمز الأول القمم الأمثلة: من أمام ثلاثه أماملئ، 
ضمائرلك، نحصز أن الدرس هنأا في ونريد أمرية، أفعال على والثالث( مقارعان، أفعال 
الثلاثة.بأنواعها بالأفعال الشلة ^٠ ١٧١^ 

اJاضيةبالأفعال محمل اض ضماتر أن رأيث، الأول المم أمثلة في نثلرث فإذا 
والمخاثلمينوالمخاين، والمخاتلبة والمخاظمي، للمتكالم روتكون هالت١ءاا هي؛ 

اانسوةاا.وءنون الجمامة؛؛، وءواو الاثنين؛؛، ووالف ^،1؛؛، والمخاطات،( 

تتصخالتي الرع ضمائر أ0 رأيت والثالث(، الثاني المميز أمثلة تأمالث( ؤإذا 
وانونوهواوالج٠اءةء، الاثنينء، وءألغ.( اياءال٠خاءJبةا، والأمرهي: بالهمايع 

الموهء.











ماوبعذء بالضمير اتصاله منها فعل كز يين صامت ولوأنك بالماضي، تتمن 
تغيرأ.د4 أحدث بالضمير الاصال أن وجدت 

١^^ضمائر إلى وأمرْ السائقة الأمثلة في فعل كن مضاؤغ وحدك سند أن ؤيمكنلد 
والمهموزليالم والأمر المضايع أن بتمسك سترى فإنلث، فعالت، فإن بهما، تتمن الش 

الضماثر.بالإسادإر أيضا ثيران لا والحال 

القاعدة:

بمدثلم ي ١^ صمام رالمثأدإ1يى واصرز الثالإ آنتد إذا ( ١١٠)
الإ.-طكدهاشر؟اأ.ءاوا

تمرينات

تت<

اليارز١ْ^ محمام كز إلى ئنندأ مفيدة جمل في الأتية الأفعال من فعل كث صغ 
فالثن،:تضر حدث ؤإذا يه، محمل التي 

صدئوهب فت يسأل فتح 
لجماصبر قطع اترأ يجد 

اللفئلييثاتها ش الفصحاء ئصثءث« ايعاو حمة هناك أن إلا الضمالر، إلى إمناده المهموز؛ي بتين صر لا ٢ ر١ 
اصدوماللضماتروم;■حنن 

،S__Jالماكة( )الهمزة الفعل فاء حادهوا ولكنهم ^١^٠ سذ متهما فالأمر واكل، احد الفعلازت - ا 
قالوكد، حد الفعلان: نمار بالماكنء الابتداء س للتخلص بها جيء التي الوصل مزة حدقوا تم 

>دظلاساههملآهلالآماف:ام.ص: 
ارمطف سنهما-ترف ابتداءظم •نهماإذارقعا صثغأالأم م الهمزة تحذف صال، اص، الفعلان؛ -ب 

لمؤإذا ٢[. ١ ١ ]الترة: تنوه ء ص تو تعار■' وتال احاك، ثن تقول؛ راط، 
تعرزهلأ 'قثن إن ألدئ ^ ٠١تعار؛ تول همر كما ينهما، الهمز؛ تحذف الأ ثالأمحر ايمماء، يقعا 

]الأساء:لأ[.

بمال؛ان صممه قي فالأصل ال، لكمءالامتعرالأعروذلك المائع في عمرته حدفت رأى، النعل ج—- 
.١ صزم• المرق• م •الوامحح ر. يرى، راى، قالوا: بل يفعلواذللث، لم العرب دلكن ارأ، يراى، ياي، 









بمالإممالإلهالأْامسةاؤيك اس( رامحي الواضح النم 

منفيها ^، Jbvjما سبب ومحن مفيدة، جمل الآت؛ة؛ي الأفعال على جازما حرفا أدجرا 
توجد إن الحذف 

يديميجيء يخاف يستر يجدل 

جملفي وصنه الواحد، لضمير مسندأ أمر فعل الأتية الأفعال مصائر من هات 
تالحذف من ف حدث ما يان ،ع مفيدة، 

عادجاد عام لأم نام 

(D

تيتوعيه والبمع والأنين الواحدة أمر إلى الأية العبارة حول 
العار.من صك وصى بالناعت، والدتك سر 

)ث(

تالتوالي على البارزة صمائرالرغ جميع الأمحة العبارة والمتترش الظاهر ُالقامل بدل 
عروساد.وأجاد المرء جد إذا 

لآ<

يه.نتصل التي البارزة الرفع صمائر إلى ند ممصعفح أمر فعل بها جملة هات - ١ 
يه.تتصل التي ايارزة الرفع صماتر إلى ند ممصعف مضايع فعل بها جملة هات - ٢ 
و4.نتصل التي البارزة الرفع صماتر إلى ند ممصعف ماض فعل بها جملة هاُت، - ٣ 
يه.نتصل التي البارزة صمائرالر؛ع ثلإلى ممصئف، أمرأجوف فعل بها جملة هامت، - ٤ 
التيالبارزة الرغ ضمائر إلى ند منصعق أجوف ممايع فعل بها جملة هات - ٥ 
به.قمل 
التيالبارزة الوم صمائر إلى ند منصعق أجوف ماض فعل بها جملة هامت، - ٦ 
به.قمل 







اكمالراضحساسااؤهك؛ اياؤذة الءغْام الإفطوإلء،إم 

يربمات

خذنوالي أوواوا ياة الألف مها نمث الي ازنمة الأفعال الأتية اليمل في يق 
ت١لأساب ذكر >ع العلة حرث فيها 

وندوهمبالنهي، ووئوا الجهل، مرض من الناس يئثوا الأتدلز؛ العرب فثح - ١ 
المتمم•الصرامحل 

الهاية.س دئؤُت، الغاية، إلى منت إذا . ٢ 
الفضيلة.صويت، إلى وأصعتن انميحه، وومن الإساءة، نص من الثاء خين - ٣ 

سببوما الأتية، الأفعال من فعل كزإ في الجماصة واو فز الذي الحرف شكت ما 
الشكل:

والاختراع.بالعلم نموا الغرييون - ١ 

الصواب.عن وعموا الفضل، عن عروا من اجقب - ٢ 
واجتنوه.الا»لل كن وتجافوا فاتعوء، الحي رأوا من الناس خيئ - ٣ 

البارزة:الرفع ضماتر إلى الأية الأفعال س فعل كن مقيئة جمل في أسيد 
انتهىذقن اشترى حلا لقي جرى 

بنومه:والجمع والمس المفردة جهياب إلى الأية العبارة حول 
هفا.إذا وسامحه نأى، إذا أحاك صل 

d)

رفع،مير ص إلى متد ناقص ماض فعل على محتها واحدة كنإ ستمل جمل حمس كون 
البارزة.الرفع ضمائر استيفاء >ع 









تمرئات

ه

حرفمها خذف والى ياء، ألفها  ٠٧الى المارمه الأساد النمل\بي ي نن 
تخسرأ!الإستاد مها تحدلم* لم والش العلة، 

التساق.متدان نى تعدون التلاميذ ٠ ١ 

لأولادهن.النصيحئ سدين الأمهات . ٢ 
يمقدار.يجريان والقمن الشمس . ٣ 

إليكم.أحس من حق اقضوا — ٤ 
البار.الولد عن يرضيان الوالدان . ٠ 

الاه.تخثص أنت - ٦ 

الفضيلة.من ادنون بتات يا — ٧ 

الحياة.نور الأمن أف تنمي ولا فامحلمه، يا ارم - ٨ 
يليا.ألا يهدأ الدهر طلي أحدا الهرتين كأن _٩ 

منفعل ك3 هم، المحاطة ياء ملأ والذي واوالجمامة، قبلا الن.ي الحرف شكلا ما 
الثكل؟سن، وط الأتية، الأضال 

الخيبة.من تنجوا الغاية إلى امضوا - ١ 

المنع.عند ويتد؛ون الهلع، عند يخفون الأيهناد _ ٢ 
الثلأ.إلى وارثي باكاعة، واعي الفتاة، أتها العلم شمرات احي - ٣ 

تتصلالتي ١^١^٠ الرفع ضمائر إلى الأتية الأفعال من فعل كز مفوة جمل قي أمسد 
به:

اءثاصغ يرمي امش يعلو يشفي 



صسام |مح الأكال إض او.ؤا اسا ص الواضح الخد 

بتوعيهوالجمع والمش، الموسة، المفردة الأنة بانمارة حاطب 
والأدب.بالجن تتص ما وتنال ونمو رش أث 

تبنوعيه والجمع والمش، المؤنثة، المردة الأنة بانمارة حاطن، 
رجاءه.فيك وصح س وانع صدقك، لن واصث منحك، من على أثن 

مسندبالألف، الأحر معتل مضاؤع على منها واحدة كز تشتمل جمل أرخ كون -١ 
الضمائر.هازه امشعاب >ع بارز رغ صمير إلى 

إلىمند بالياء، الأحر معتل مضايع عالي منها واحدة كز تشتمز جمل أرخ كون -٢ 
الضمالر.هذه استيعاب ْع بارز رغ صمتر 

ندمبالواو، الأحر معتز أمر قعل على منها واحدة كز تشتمل جمل أرغ كون - ٣ 
الضمائر.هازه امشعاب لع بارز ري مير ص إلى 

<v)

ناقصيمفاؤع م؛دوءة وصلته المؤثث، للمثتى موصول اسم بها حمله هات - ١
ري.بضمير متصل 

متصلناقص مبدوءة؛مضايع وصلته الدكور، لجمع موصول اسم بها حمله هات - ٢ 
ري.بضمير 

متصلناقص ^ ١٥٠١م؛دوءة؛وصلته الإناث، لجمع موصول اسم بها حملة هات - ٣ 
ري.بضمير 

صق؟١^^؟ 





والْنبم؛الجدؤ؛ الخايءارص النحوالواضح 

والخندالمزي 

..L...7سإاهمحئطْ.
الأمثلة:

التلميد.الأساد ل_أمحا ا_قهلمالتلميدالدرّز.
اشلن.الثني آ_خت3 

الولدمحْ.م_لأم، 
ما؛ومح 

'iJ.Y ،.الولد

،.ايس القه.أ_دئغالماة 
ه_ارشتلإاث. الرايه.الجتدى رقع . ٥ 

الورد•احمر - ٦  الورد.حمر - ٦ 

ي_تمانبالئيلأن. السارق.الرجث صرب - ٧ 
خ_ئحسالجو. الجو.حس - ٨ 

ا،_اّضضالزلدأباْ. ايتو•عن الوالد ينحى - ٩ 
اص.•ا_اخدنذب  الثلهئ.حادب - ١ ٠ 

الح«ثت
أتلوهذا ثلاثة، أحرفه عيد ماض فعل على يشتمث الأول المم أمثلة من مثال كل .ء

يعصهاكان ثلاثة من اقث أحرقه وكانت فإذاوجذ الأفعال، حروف في عيدممكن 
أننابدليل أصلية، حروفت الأول المم أمثلة مجن فعل أي في الثلاثه والأحرث محذوفا، 

إذأالأفعال هاو0 فجميع ومعناء، الفعل لفظ صاع ءفهمء مجن كالفاء أ منها واحدأ حدقتا إذا 
أصولها،على زائد حرف أي من وم1مدة حالية فهي أصلية، حروف على إلا تشتمث لا 

مجردأ•منها تحل كث نص ولذلك 



المثالفي الذي الفعل هونص فيها فعل كن أ0 رأيت الثاني الغم أمثله تأملت ؤإذا 
حروفهعلى حرث فيها فعل كل' على نيذ الأولى الثلاثه فالأمثله نيادة، ْع له المقابل 

فيزانية والألف في زائدة والميتر هأفهم8، في زائدة فالهمزة الأصلية، 
»لأءب«.

فمرةالأصلية، حروفه على حرفان فيها فعل كل" على نيئ بعدها اش الخمسة والأمثلة 
أصلي،حرف وتكرار بالهمزة وثالثة والتاء، بالهمزة ورة والون، بالهمزة الزيادة تكون 

أصلى.حرنا وتضعيفا بالتاء ة وخاموالألف، بالتاء ورابعة 

والمسي،الهمزة، هي أحرف ثلاثة فيهما الفعلض كلأ على نيذ الأخيران والمثالان 
أخرى.أصلي، حرف وتضعيفا والواو، والهمزة، مثْ، والتاء 

ثمالماضي إلى  ٠٧مزيد، أم مجرد أهو تعرف أل وأردت ماضيا ؛ ١٠٠١١يكن لم ؤإذا 
فيه.انقلن 

القواعد:

آصلورا/خروض جمح كانم، U البمد\مج• ( ١٢٤)
الأصلية.حرؤئه على أوأكئر حرث قيه بيد ْا الثنيI اكنث ( ١٢٥)
أوثلأفآمفس.أو.مظن، خرث، ب ردأ يكون ^ ( ١٢٦)

الواص•ومني الثلار، عزيل. مازت قوالمزيد ديياص، ثلاي فان؛ المجرد )١( 
أوزان:ست ثل الثلاثي اما 

يقرب،صزب ك: بميل؛ ننز الثاني: تنر. مز ك: ، J_3سل الأول: 
بمدخ'همخ ك؛ ثيدبمد؛ دالراءت بمح• قح ئ؛ ثنيبملت؛ والثالث: 

•مببم4•ئ؛ ادس: كنميكنم.والى: _^_J؛ والخاص: 
يدمج■دمع ى• بملأ؛ سلل ُصت واحد؛ لذن ثل اربارت داما 

أوزان:تلاثة وله واحعأ، بحرف أن)كوننيادته إما الثلأي الريع. )٢( 
صك؛ بمايل، دثاغل ٣- م• قدم ك-ت بمئل؛ رقن - ٢ تكرم، اكزم ك: ينبئ؛ أنتن - ١ 

أوزان:حمة وله وحنءٍن، نيادته تكون أن ؤإما 



وصس اس،، اكمالواضحرابياسا 

و٠زمحن٥اترلأعي فجزذ 
الاه

الورق.ا-ثئثن الودق• الهواء بمر -١ 
أ->ييالئاءيالإيد•

المريض.ّآ-اءلمأن مأ-ءلمآلاسينالمريص. 
اليحت:

إذااصلية حرونه منها فعل وكل؛ رباعية، ماصية أفعال على تثتمذ الأول، المم أمثله 
مجردة.أفعال إذأ فهي ومعناه، الفعل لفظ اءًاا منها حرث حن-ف 
كل'على نياد؛ ٌع ها نفالأول المم أفعال عالي فتثتمذ الثاني، م النأمثلة أما 
اجتمع،يمحنى في مزيلتان والنون والهمزه راتبعتره في مريده فالتاء فعل، 

اإاءلمأ0اا.ش نياده التون وتضعيفه والهمزه 
القاعدة:

ييثبع.اجممع ك: شل؛ راكتل - ٢ شللي• انْللق ك؛ شل؛، امنن - ١ — 
ك:ه.-ضظ؛ ئ: اح>سئ.؛\ظءلم1لإ؛ ك: 

أوزان؛أربمة وله احرق، بثلاثة تكون آن ؤإما 
احئرنذيغثوبى■ئ؛ آ-واثمءدبممءر؛ا بمتئير• امتئم ك؛ ا-اّممنر،بمبرت؛ 
تياص.اياص ك؛ ،-واسادمنال؛ ايلوذتيلرد. لت '؟-والتويمنوي؛ 

_X0.الرف« واشيا (، ٣٤٧)،/اكميأ،; •انمدوص 
وص;واحد وزن وله واحو، يحرف نئادثه تكون أن إما اللئام؛ هزيل ، ١١

ممحنجص.مج.ك: تمتلئوءنلر؛ا 
وزنان؛وله يحرمن، نيادته تكون ان ؤإعا 

اطنازبمتن.ئ: ؟_واسلاأفةلر؛ا احننأيميخنتحم. ك: افةنل3متتلر؛؛ -١ 
صْه,1لمفا وءشدا رأ/حءمآ(ا اك>ويتات ءانمررس 



التايثءارايه النحوالواضح وايفؤ؛ ايجدؤ؛ 

تمرئات

>ت<

\سمم'ويرق ازصية، إلى ازصية ءٍر الأتحال من الأنة انمارات ي  ١٠زد 
خميد•لإ ش الذاممْ والحرون الأفعال، جمح محن 

الليلأول في به يعيل أن التلميذ على فيجب النوم، إلى بهلبيعته الإنسان يحتاج 
الأكل،؛، ٠٥٠يتام ألا ؤيحس وءقل4، جنه صثم، الثهن أؤناد إن فإنه مكرأ، ليتٍقظ 

يإلأماشرة، يرونه يتذكر أ0 بعد أو المعدة، ؤيضر المخيمة، الأحلام سب ذلك فإى 
سلىوأن الأقذار، من به علق ما ويزي3 جنه يغسل أن ؤينغي النوم، براحة يتمئغ لم 

الود.من مشم لا حس يدفنه بما اكاء ي جنه 

تالأنة الأفعال من فعل كل ي الريادة حروف ما 
انتقلائحدر اءشوذسن، تناحر احضث امتقل 

تمفيدة حمل فى مجردة أفعال ثلاثه صغ ثم م٠مدة، الأنة المزيدة الآف«ُاد اجعل 
احتفظأكرم امحتأر صاحالث، انصرف ت*ُلم 

تامة؛جمل ش منيدة أفعال ثلاثه صغ ثم مزيدة، الأته الأسادالمجردة اجعل 
شرفدحرج سلم صجب هدم 

)!(

•القيادة حروف من شله أنه تعرف ما كن الأنة الأفعال من سل بكل الحق 
محدقمحي ٍتال فتح حرج 



والْفو؛الجدؤ؛ رامحيالخدالواضح 

•مصل.صمير والماعت حرفان، له تنيل ثلاش للها فارال؛ة جملأ كون -١ 
•وول.مصير والقاع!؛ حرف، نه تنيل ثلاش ضلها سله حمله كون ء٢ 

موصوله.اسم والقاع!؛ حروف، ثلاثة شه نريد ثلاش صلها صليه جماله 'لإ-كون 
إشارة.اسم والقاع!؛ حرف، تنئيشه رياعي فعلها فعليه حمله كون - ٤ 

تس<

٦

النمل

رج"
التلميذاليرسفهم 

HI
احرقثلاثة حدفان  حريا

الولداباءاسترصى الماء اندفع الأمتادالتلميذ أم 

1

نض

r

حرفانحلف 

اطمألبُثر 

ر



\سارص الواضح الخو وامحلءاا9و>و ااد0نتأ 

واقطعالإصل صرتا 
الأْظة:

فانتهت.الدرس سمعت . ١ 

و\خؤإوه.الصديق - ٢ 

فاي.الأس بمن "اّإذا 
فاحسن.صادت إذا - ٤ 

اتياجك•ُن مررت - ٥ 
 ٦ .iliyu  بالامحار.الصديق

ءاز.لص يا ئن . ٧ 

فامتثرت.مر بنجا علمت _ ٨ 

يه.وانثمساش الص هنر - ٩ 
واضن.،ا_لأو1>، 

بالحؤر.الرء كاشاك ^،٤ لا - ١ ١ 
اّتثانق.آا_أءء؛ني، 

^1^_.علت إذا . ١٣
واشكر.المعروف تقبل - ١ ٤ 
الخٍن.واذكر الشر ئتاسر - ١ ٥ 

الحث:

للدرّمير.انتهت - ١ 

لالل.رمر،.اشه - ٣ 

الصديق.احير - ٤ 
ّرنى'انتاماش — ٥ 

الحزم.س .يؤا الصاراحشار - ٦ 
الحق.اسنمتاكت س ٧ 

ينجاحى.امتنرما _ ٨ 

بالحي.ا'سمساش - ٩ 

محأس•ولا امثير - ١ ٠ 
قضيله.بالحي استساكاش . ١١

مآا_امشثائقأجم،.

بعلبك.-اءن3 ١٣
المعروف.صغ نت، أشكن  ٠١٤

اذكرالخز..  ١٥

أوماض، فعل طى بمذ مثال كذ أل رأيت الأول، المم في الأمثلة تأثاك إذا 
كلقرأت ؤإذا بهمزة، ومبدوء الكلام وسهل فير واسر هالأ0 س واحد وكل مصدر، أو أمر، 
تمهلها.بل القراءة أثتاء نر الهمزة بهده تتطى لا أنك رأيث، مثال 

أولفي نسها المصادر وهده الأفعال، هذ« رأيت الثاني،، المم أمثلة إلمر ننلرث ؤإذا 



سمطلا إذأ الهمزة فهذه نملها؛ ولم بالهمزة  cJiiajئرأثها إذا أنك ورأيت جملة، كز 
•الوصل همرة نمى ولهذ،ا ٌيء، مقصلة كانت إذا إلا 

فيهاالوصل بهمزة المدوءة الكلمات أف رأيت الأولى، المنة الأمثلة إلى رجعت ؤإذا 
أورأث الثانية الستة الأمثلة املت ؤإذا أومصدره، أوأمر. الخماسي، ماضي هي؛ 

القلروعتل. ومصدره، وأمره اثراسي ماضي ت هي فتها الوصل بهمزة المبدوءة الكلمات 
الثلاش،أمر هي; فيها الوصل بهمزة اليدوءة الكلمات أن ترى الباهتة الثلاثة الأمثلة إلى 
الهمزةأن لرأيث، المربي، الكلام في الصادر وهده الأفعال هن.. أشباه ئثثعثؤ أنك ولو 

دائما.وصل همزة تكون ومصدرهما، وأمرهما، وسداسي حماسي، ماصير كز في 
جاءتإذا القياسية الوصل همزة حركة نؤع لثث؛ر، الثاني، المم أمثلة إلى رجعتر ؤإذا 

الثلاثيأمر في إلا والصادر، الأفعال جمع في مكورة أنها رأيث، الكلام، أول في 
الأحرين.المثالين في كما صمة آحره قبل الذي 

كأرسل،ومصدره، وأمره، الرباعي، الماضي همزة تعرفن أف إلا يبق لم هذا بعد 
قطع■همزة ونمى الكلام لزج في بها تتطى همزة وهذه يإرسال، وأربن، 
وهي:الأتية الأسماء في إلا قطع همزات الأسماء أول ي الش الهمزات وكئ 

وامرأة3ضلأو وابنة وانتم ابن 
واثتتنانواثنان وابمن واست واسم 

•وال® ي إلا قطع همزات الحروف أول في الش الهمزات وكن؛ 
القواعد:

صإش بها ليوضت الكلمة أول ئي تراث همزة الوصل همزة ( ١٢٨)
فيوتكون درجه. في وسمى الكلام بمء في تجئ، وعي بالساكن، 

الثلاثي.وأمر وتصدرهما، وأمرهما، والسياسي، الخماج، الماضي 
وأمر؛الرباعي الماضي كهمزة ودرجي؛ الكلأآ بدء قي ممث، القطع همزة ( ١٢٩)

ولرال®.الأسماء بعص عدا  ١٠والمحروق الأمماء وُمزامت، ومصا.رْ، 



اكايءارامحي الواضح الحر الوبملصذتا 

تمريات

<CD

تالأساب ذكر •ع واكل، الوصل، همزايت، الأتٍة انمارامتر ش يين 
جوانه،اساع حيث من العرأي، الس بياع مى الناصر ين حن }، LlaUتندمجد؛

وقدأبتدئء والرحرنح النقوش من كير على واشتماله منارته، وارماع بناته، ؤإحكام 
قيوأنتق صنوان، ثلامث، قيه العمز واصتمر الهجرى، الثامن القرن ن«ءومتتصف ش بناؤ، 

إلىوانصرفوا الإجادة، قاسموا المهرة، الصناع فيه واستخدم طائالة، أموالا إنشائه 
وامتلئوجدرانه، عمده إلى واتقن ونقمه، موسه النفلرفى وانعم إليه فاذم، الإتقان، 

افتخنأن أركانه؛ من ركن كل اذنلث، فى يلقيه لما واستمع وروعة، جمال من فيه بما 
صثعوا.كما اصثع ولكن يثن، إن بابالك، 

ay

;همزته نؤغ ؤيين الأنة المصادر مجن الأمر فعن هامتؤ 
الإئالالاستغاثة القعود النمر 

المثيالءروء الشرب  الابمهاجالخروجالشرب 

النثر

الدهاب

المثالاصفرار الإسلام 

الئلرالاجتماع الإسعاد 

الإقدامالرفع الإكرام 

الانعطافالقل

الاستكانةالجلوس 

الاحترامالقعود 

الأساب؛ذكر ح همزته نؤغ ومن الأنة المصائر من الماصى المعز هامت، 
الاستحالةالامتحان الإنصاف الارتحال الامتقصاء 

الأذكارالإحياء الاستذكار الإخار الاثفاع 



رمحُالظلثاالواضح الخم 

<D

الأسابتذكر ح همزتع تؤغ ؤيض ١لأتية الأفعال مصائر هات 
احضرانقل ابمع استغفر ارتضى 

(Z)

حركها.نؤغ ريتن وصل، بهمز؟ مدوء حمامي ماض قلمها فعليه جمله -كون ١
حرممها.مغ وئ وصل، بهمزة مدوء سيامي ماض فعلها فعليه جمله كون - ٢ 

حرممها.نؤغ وبتن وصل، بهمزة الهدوء الثلأي أمر فعلها فعليه جمله '؟'-كون 
حركتها.تؤغ ؤيين وصل، بهمزة المياووء الخماسي مصدر فيها المتاوأ جمله كون -٤ 

T







الإخاربمح تارة أنهما ثتجن الثاني، المم المفعوش؛ي بحث، إلى ثانيه مرة نعود 
يمحلا وتارة الأولى، الثلاثة الأمثلة ش كما متدأوخرا لوجعلا أولهما عن بثانيهما 

اكيالأفعال كانت ذلك، وبن المم، هدا من الأخيرة الثلاثة الأمثلة في كما ذللت، فيهما 
ثندمن عق شرلض تنصب 

ى٠لناوْراىا.بدأوخرأ، الأصل لكناش ضولن صب الأفعالالتي )١( 
و1كا1.ك_1أعطى€ وخرأ، ميتدأ أصلهما كن لم مفعولين تمت، الش الأفعال )٢( 

القاعدة

آئام:أيمه الشدي الفعل بجم ( ١٣٢)
واحدأ.ي4 شولأ بحب ما ء ١ 

وحاد،وحسنا، فن، وهو وحير، ثسدأ أصلهما مفعوين تنمث، ما . ب، 
إركتل نغ الئلأ، يفيد وجميعها وفت،. وحجا، وعد، وجند، ودعم، 

.الثجأءان 

٠الكين ومحيي وثظم. _، وأش، ووحد، وعلم، ورأى، 
الشيءمحييثمميد وءدْ ورشت،، وجعد، واقحد، وئجد، ُرق، ورد، 

حال•إر حاو ين 

آعقى،وت ممير؛ ومو ومحرأ ميتدأ أصلهما لمس •معولتن يتحب ما - - ج 
وكثا.وتآد، 

وأحجر،وثثأ، وأئثآ، وأعلم، أرى، وهوت مفاعيل، ثلائه يتحب ما د. 
وحدث.وحير، 

حءوبم1ا'اسحك ودك 



ارّوإقه،ام ^١٥١رص الخوالواضح 

"١،f

تمنامل ثلاثه مايثمب مفعولين ينصب ما مفعولين ينهب ما ينميامفعولأ  ١٠ مقامل؛ثلاثت ينصب ما مفعولين يتمب ما مفعولينمايتمب مفعولا مايتمب 

نثأ.أنا- - أملم - أدى ميتدآ آصالهما ليي وخرميتدأ أصلهما واحدأ ب4 
أختر.حأر_خئثوخرأ: 

ءكسامال — اعش 

تالثاك تقيد 

ءلن-حب_خالس

زعم-جعل-مد.عجا

-مر

اليقين:تقيد 

٠وجد - علم - رأى 
الفى_درى_سئم

قيداكميل•
تخذ.- ترك - رد 

وعبجتل. - اتخذ 

>و





الهمزةبريادة صارت لازمه الأول المم ني كانت، الش فالأساد نعم؛ والتعدي؟ اللزوم 
صارتلواحد متعديه الأول المم في كانت الش والأفعال لواحد، متعديه أوالتشعيف 

لاثمتين.ثتعاوي4 الضيف، أو الهمزة بزيادة 

القاعدة:

إذلواجب مدى ثايه، أوصئث هئرة الثلاثي الفعل أول ئي نيئ إدا ( ١٣٣)
لواحد.ثتمديا أصله كان إن لاثنين ومدى لازما، كان 

تمرئات

a>

يأتي:فيما والمتعدف اللازمه الأفعال ميز 
فىالمعارفثا تنشر م، لخلاذته، ٠^١ القاهرة وائخد ممن، اه لدين المعر جاء لما 
العلم،أسواق فمانت، واللين، الناس ويؤوس العباد، بين بالعدل ؤيمكإ البلاد، 

يحمظهأن تدعوافه الرعية إليه واتجهت، الأموال، وتوافن'ت، الأدب،، بقاع وثممتر 
عندهمن نخرج فلم وبثاثته، بلعلمه وهوسقبلهم بابه على الوفود وازدخنت محنيرْ، 

ث\و\.١^ أحد 

الخالية:الأماكن ش أومفعولين مفعول بونحع الأته الجمل أكمل 
الخادم..؛أوقن )٢( العواصف،... اهتنمت، )١( 

البنت،...ض، )٤( ...سيرأ. )م(اتخن.ث،
المريض...تجئغ )٦( الثعلن،... افترس )٠( 
اللهمل...خدثمتؤ )٨( العقلأة... يتجنب، )٧( 
)♦ا(أغلمئ،...مثمرأ. ... وجد.ءت، )٩( 

الهلاه؛ه...)ما\(أءدرتا)اا(ننيىاللصار. 

القارئ...زاض ( ١٤)الم... أنضخ ( ١٣)



الطيب...حسب ( ١٦)اخضر. ... الماء صثر ( ١٥)
صا(تريالآامم1وين...الند... فن ( ١٧)

>»مأ(نزئغب..)ا،ا(-بمالشسم... 

واسرقالآتٍة، الجمل عن جمالة كثآ على ناعله  Aiwjالثج٠ءان أسال عن سلا الجن 
تالتؤع هذا أسال جمح 
ثجدون.العماد . ٥ ناعم* الريق * *١ 
حاص.نون.المهتدسون ١ .٦ وامعه. الحجرة - ٢ 

نائزات.المجدات - ٧ ذو*روءة• أحوك - ٣ 
مميلان.الصال.مان ٠ ٨ صغيرتان. الحصان أدتا ١ ٤ 

واسترقالآتية الجمل من الة جم.كذ على فاعاله ومعه اليقين أفعال من فعلا أدجن 
الأفعال؛هانْ جمح 
عائلون.القضاة . ٤ مفيدة. النياحة - ١ 

النعا.ةطويكان.0.ماةا آ_الجوادانميان. 

ا*_اكياتئهديات.م1_أبوكنار. 

(D

جمحواملإف التحؤيل أسال من لفعل ثاتأ عمعولأ الأيأ الأسماء عن اسم كث اجعن 
تالأفعال ظء 

فداءكح؛زأ وطأ صديقا سيرأ سهلا حسا 
(I)

اليالأفعال من لفعل وثالثا ثانيا عفعولين الأتية الجمل من جمالة كن جزأى اجتن 
الأفعال؛هد0 جمع واصتوف مجفاعيل، ثلاثة ممب 

حاصئ.الطيب - ٤ عتمن. العمن ١ .١ 



تهو؛بماسملألهنو|مسلؤي اس( س الواضح اكم 

0.اوطئءزيئ.آ.الخاةجهاد. 

واجب.الوطن حب - ٦ الثغرممد. ٠ ٣ 
محمود.الصدق - ٧ 

>ت(

مفوة!جمل ني الآتة الأفعال صع 
ثثأترك اتخن. يجئ فاز 

تحلمجمل اخر ن-ءم حاد 
منمحدث ثمود استتم درى 

>أ<

لازما.فيها الفعث يكون فعلية جمل ثلاث كون - ١ 
واحال.بلمفعول متعديا فيها الفعت يكون فعلية جمل ثلاث كون - ٢ 
اصلهمامظوأوخر.فيهامتعديالمفعولين الفعت يكون فعلية جمل ثلاث كون - ٣ 
أصلهمامهواومحرأ.ليس فيهامتعديالمغعولين ؛ ٣١يكون فعلية جمل ثلاث كون - ٤ 
مفاعيل.كلاثة متعدأ فيها الفعت كون فعلية جمل ثلاث كون - ْ 

وات4ٍايتفنيف لواحد مجتعدأ فيها الفعن؛ يكون فعلية جمل ثلاث كون ~ ١ 
تانه.يتضعيف لاثنين متعديا فيها السل؛ يكون فعلية جمل ثلاث كون - ٢ 
أوله.ش الهمزة وزياد0 اواحال متعديا فيها المعذ كون فعلية جمل ثلاث كون - . ٣ 
أوله.في الهمزة يقيادة لاثنين متعدأ مها الفعب؛ يكون فعلية جمل ثلاث كون - ٤ 

(D

الإنشاءفي تمرين 
فيامتعمكه مجا ذلك . Jbijوميزالٍريد، عي ١٠أعمالفيه ئفمل موصوعا اكتب - ١ 

المتعدية.والأفعال اللازمة الأفعال من الموصؤع 



الخالث(رامحه الواضح اكم اميي واصنمه بالهن الفعل تهوآ؛ية 

الأفعال(من موصوعك عليه يشتمل ما اذكر مم أعماله، وبين الئرحلي صب ٠ ٢ 
الأتية!محالعناصر الكتابة قي مستبأ والتدية، اللازمة 

علىالقبض الأمن، حئظ وشتاء. صيفا ملابسه وقوته، صحته وهامته، جسمه 
علىالمحافظة الرحام، ومغ الثتر تنفليم الثدائد. في الناس إسعاف المجرمين، 

الأيام.

الإعرابفي تمرين 
نموذج:- )أ( 

ئادْأ.احاه ممدا نثأت 

المم•على بي فاعل مير ص والتاء• السكون، على بي ماض فعل • نبأ - نبأت 
بالفتحة.متصوب أول به مفعول سعيدأ؛ 

والهاء؛ة، الخمالأساء من لأنه يالألف؛ منصوب ثان يه مفعول ؛ ءأخاأحا0 

جز.محل قي المم على ميتي إله مضاف ضمير 
بالفتحة.متصوب ثاك به مفعول قائما 

•الآمح؛ءن الجملمحن أعرب ~ رب، 
مطفظ.الصباغ ظئت، 

سيمأ.ميلا؛اْ أحبرنى 





 _^،،l اهايءارامحي الواضح اكم .قه

ؤيمقؤيئثقؤي ؤتذنب ندف 
ؤتثجيبمثجيب محيقن متقن 

القاعاوة!

وهومنالفنن، فثل ما ض لادلألة تخئ اج القائل: (!-^ ١٣٤)
يإيدالمحاو^* صويؤ عر الثلاثي غم يبن صويوءقاعلء، عر الثلأيي 

مالأم ئد ما دم ثضئومه ما 
تمربمات

>1<

وماثلاتآ فعله كان U ونز بالثكل، وامحبله الآتٍت انمارة ر فاعل اسم كد من 
تلاي:مر تحله كان 

ئملوْلا مفللما منرلأ نسكرر قاليي الإنسان، صحة في قنامت تآثير والتللمة للضوء 
شاحجا.ولونه ذائد وجسمه يرى الشمس، أشعة 

الأمراض،لجراثيم مييد للهواء، فهوئجمما ءودْ، وجوه مفيدمن الشمس وصوء 
ممتلثااليدن، سالم تيس مكتلث، في وجوده على فاحرض ١^٠^٠^، تقليل اعدفي م

الإبمار.لقوة مجهد للهواء مشد فإنه اا الضءٍفالمناعي والضوء ؤلياك ونشاءلا، قوة 
)1<

الإعراب•من موتحه ؤين الخالي، المكان في فاعل اسم يوصع الأته الجمل أتمم 
الإناء...ا_كان 

آ_للأباك...

مأتحطي ص نحر؛ نحر*يأل• اُ •اواوالإضاثأ، ارا»مدأمن مضاثآ، س؛ ينل القامل ام سئ )١( 
الخن.رالوايب امن*، رالع ■_، حق ذي 

ارارامتقهام، ينفي، رمسوتأ اوالاصتمال للحال يكون أرأن •، jtoبلة يكون  ٥١ث محتله ريرظ 
سمهتاطع الحق الإماف؟ تنر احرك الخلاف، رئع مييمك لب ١١٠م1 تحر؛ موصوف؛ 1ر مهدإ، 

(.٣٨٩)،/»اولروساكسةأ: ارثناليئلذا؛ناثت.اسمد. ^، ٧١



؛.الار...فىاوت1زل

التلميذ....تسرني .٥ 

آ'-الأ-تءطمصالأم...
الشمس...ي-لأمال 

ه.نكئ،او>؛..

الماء...انفكت ما .١ ١ ٠ 

حميعواسترق اليقض، أفعال من لفعل ثانيا مفعولا يأتي فيما فاعل اسم  ١٣اجض' 
الأفعال:هد. 

مهلكامخلصا مزدحما مثمرا مسافرأ نافعا 

ملائم:فاعل باسم عته وأحئر ءأتل.أ، الأتية الأسماء من اّم  ١٣اجعز 
المصساحاكل١ر المحاب الممر المطر 

التاجرالتلميذ الخلمام س الكلب 
الصوتالماء الث.جرْ الصاع الطيب 

d)

ملائم:فاعل باسم وانعته مفييب.، حمالة في الأتية الأسماء من اسم كل صغ 
ولدصديق رحل بتاء كتاب 
مدينةءال.رّة مهندس عمل بستان 

المحرالحجرة الفاكهة الحمّان الخطيب 



اكايءارامحي الخدالواضح اكاعلاسم 

مقيئة!جملة ش واستعمله فاعل، اسم صغمنكإأسمنالأسالالآظ 
عملاستهل انكسر شرب  س

فهمامتثاءبتجاهل 
ءِ

يأتي؛شما فاعل اسم  لكدانمارعق والأفعال \و\ب'  الأفعالذثر 
سائقصاغ  ذاهب مطلق

لاحقممتعض  مالم مميل مغيما
مثمر مسرع تاء

(a)

ثلاش.فعله فاعل اسم كذ،تها ش جمل حمز كون - ١
ثلاي•مر فعله قائل اسم منها ك3 ش جمل حمس كدن - ٢ 
وحبرهالإناث لجماعة موصول اسم منهما كل في السدأ اسميتين جملتين كون - ٣ 
فاعل.امم 

فاعل.باسم موصوف مش مهما كن ش الخبر اممتض جمكض كون - ٤ 

T









النحوالواضحالفحوو|11،م 

ثلاي.فعله مفعول اسم منها كذ ي جمل حس كون - ١ 
ثلاثي.غير فعله مفعول اسم منها كث ش جمل حمس كون - ٢ 
وحيرهالذكور، لجماعة موصول اسم متهما كل في الميتي.! اسميتين حملتين كون — ٣ 
مفعول.اسم 

مفعول.باسم موصوف مؤنث، مش منهما كل في المر اسميتين، جملتين كون - ٤ 

T











سمحاءوءة؛ اسا اكمااواححرهم؛ّ

الأْظلة;

واحي.ءٍن المايح اتقدت - ١ 
نعيد.غ؛ن الماد«يرر على نلت -٢ 

الطس_ا(غين رأو الطست، ء؛ن عاعت عاد ما -٣ 
والدي()أوغير والدي غين أحد ند قلئ، ما -٤ 

بمم
ءه

اس.غين النبي ناد ٥-لا 
شاة.غين الدد_، تئثرس لم —٦ 
اه.غير عر نضد لا -٧ 

البحت:

ليسمنها امم كن تجد المتقدمة، الأمثلة ني أغيرا كلمة بعد التي الأسماء تأثل 
ؤإذاإلا، بند الذي كالأمم تثئى مئها كد ثش دلدللث، مله، ما خكم في داخلا 

يالإصاية.مجرورة جميمها الأسماءوجدثها تأملتاأواخرهذه 
المثالينفي الأمشاء على منصوبة لجدها نفسها أغيرء كلمة إلى ذللثا بعد انظر 
مقت.والكلام منأكور مته المتقى حيث، الأولتن، 

منهالختش -صث، التاليين، المثالين في مته للمتش أوتابعة الامتثتاء على ومتموبه 
متني.والكلام أيضا مذكور 

حيث،الأخيرة، الثلاثة الأمثلة في التراكم، من موقعها بمتضيه ما حسجإ على ومعربه 
اعرابه.ش إب بعد الذي الاسم كحكم هذا على فحكمها مححذو؛،إ مته الختش 
والإعرابالمعس ش متماثلان فهما أسويء، ى مثله ينال ُغءرا ش محل  ١٠وكل 

















الخالُابياكاوئ،االواضح الخد 

الاطة:

ظافرأ.الجتس عاد - ١ 
٢-أمد

صاما.ّآ_.مىالاة 

الحت:

ة-نتمحطوجالا،.
كدرأ.ه_لأئئزباواء 

1 الكلمات انظرإلى  I ،1واكدرآ<،وامحلوجأ(، وءصافيأ1ا الداكيأ1، ظاذرأ
ولكناواصح، سن وهالأا متصرية، أسماء حبُا تجدها المتندمة، ش وءممو5اا، 

الجمل.ش الكلمات هذء وجود من الساأع اسقادْ الدي المض سرقن ميلأ0 
الجيشمن العودة ومع أكثرمن شيثا الا*ع يفهم ثلم اعادالجيش* ت تلث هتك 

اءلافرأأالجملة إلى اصفث إذاوممك لا. الجواب: الجملة؟ ث في هوالفاعل اس 
عويص.حين عليها كان الش وحاك الجيش هية الماج ؤب 

حينالمعلن عليها كان التي الحاد الماج يفهم لم المعلن( ،ل؛عت لوتلغ: كيلك 
هوالأي المعلن حاد الا،ع عرفت ممحلوجا( المعلن أست تلغ: إذا ولكنك إياْ، يتمك 

اليع.حين الجمالة هئ.ء قي به المفعول 

إنماالأول، المم أمثلة قي الأخيرة الكلمات أن ثدرق أن ستعلخ الهلريمة ؤيهذه 
منحالأ كذمنها لمش ولألك الفعل، وقؤع حين حاك وئئرخ الفاعل هينة لمتن جاءت 

تدرقأن تتعلخ وكيلك الحال، صاحب نفسها الجمل قي القاعد يسمى كما الفاعل، 
يهالمفعول وأن ي4، المفعول من حاد الثاني القسم ش الأخيرة الكلمات من كدكلمة أن 

الحال.هوصاحب 

)٢^(.انمرءت الالم،اح فهومحلؤج. در«4 من خاكه حالج١كلن؛ )١( 







اس(رص الواضح الحر ا.ها 

القواعد:

وجاوأوكرظ، فتلة، وجئلق ، ٤٣١وجت1ل4 ■^٥١ \حمأ الخال ئؤيء ( ١٤٤)
دتجردأ•

،الخاو بماحك، ينظها راط من لها ند فلا الخالجنلق إذا ١( )٠٤ 
شآ.ئثا ؤإما هقئل، الصميئ ؤاما الواوقظ، ُءوإما 

ة،هوطات

بثنا .تها جاء وئ الفاعل، متث ثنا الأحوال من جاء U الأنة انمارة ني من 
ي4:المفعول 

ملتهمحقهم لأنه ثعاش؛ إلى ئطتئن يذهتب دامحذ التاجرالأمحن، على الناس نجنا 
ئصيحهالغرفاء احد إليه محللب ؤإذا حقولهمكاملا، إليهم ^٥^( غس، كيأ من حاليه 
كير.رح ذلك وراء من فاته ؤإن رورأ، م إليه؛ك،را أداها 

d)

أوفعالية، أوجملة اصمية، أوجملة ممردأ، الأحوال من جاء ما الأنة الجمل همر من 
أوجانأد•٠؛؛ردرأتءلر؛آ، 

ولمحرج ثم الثميتة، الأمتعة من فيه ما ؛سرق، نائمون، المنزلوأهلة اللص يحن . ١ 
أحد.يه تئعر 
محارعليهم أذت وقئ منها عادوا ثم ، _l9U مملوئين أعمالهم إلى العماد ذم، - ٢ 

والإجهاد.اشج، 

فيه.رابحا وياعه ناصجا محلفه ثم كرمه، على العشج، التاجر اشترك، — ٣ 
حنثا.ئضيدأ يغرد وسمعته العصن، قوى الaلالز اصن>.ت، - ٤ 
الالثبكه صنده، قاصدأ شثكش ؤآلقسث، الماء، تحث، الئملث، نئلنت _ه 

صغيرة.سمكة عثرة اثتتا وفيها فخوجث ثانية، مرة فألهيتها شسا، تحمذ 









اهالث(رامحي الخواراضح المحذ

ا'ا>صس؛ز;

ه_طابالثلكنئؤاة.

نرورأ•القلب قاص - ٦ 
 _-U ثلشا.الفاكهة أئواع ألد من

سك1نأ.الإننةندرية بن أكم القاهرة - ٨ 

الأْظة:

.IpJ^رؤللأ ائمتت - ١ 

-ا_باءنيالأا>ذدسمضرأ.
؛-أيالغمبجنبمرْ•

الحت:

أبلحاندري فهولا بالرطل، تريده ما الساهع بمهم لم ومحللا® لااشتريت ت ثلث إذا 
ثراييهلأن بملح مهم اااسلم هالرء1ل® لأن وذلك تكرأ، أم عتلا، أم تمأ، أم اشترJث 

تماممرادك الساءع وفه؛إ الإبهام زال _® j9ثالث: إذا وعك اصيرة، المعاني هدء 
تميٍزأ،اريلحا® لفق يمي وليلك مت4، المقصود له ؤئت الرمحلل له ميزث لأنك الفهم؛ 

ْناسم كث إن تقودت أن تتهليع وبدلك مميزأ، وهواررًلالآ® المهم الاسم يمي كما 
هوالمتم،المهم ذلك ؤإن نله، نميرللمهم المقدمة الأمثلة »ي الأخرة الأسماء 
فيمذكورأ الأولى الأربعة في وجدناه المتقدمة الأمثلة الئنثزفي عن بحشا ؤإذا 
وهومن٠^٥٤٠ الثاني وثي الوزن، اسماء وهومن ءرمحللأ® الأول الخال فهوقي اللفتل، 

وهواعشرون® الرابع وفي أسماءالماحة، ءذراعاءوهومن الثالث، وفي أسماءالكتل، 
الخيل.أسماء محن 

المامعولكن منها، مثال في ذكرأ نجدللمميز لا فإنا الأخيرة الأربعة الأمثلة في أما 
الن.ىأن لحظ مثلا؛ المكان، لاءلاء|_، جمله سؤغ فإذا الجمل، سع حين ؤيفهمه يلحنله 

أهوالشيء، ذلك هو ما يدري لا ومه للمكان، النوبة الأشياء شم،ءمجن هو محناب 
ميمحوظهنا فالممير المراد، تعيى التميير ل ذكرث فإذا هواؤْ، أم ئربته، أم مازه، 

اليامة.الأمثلة ش يقال وكاوللث، اللفظ، في مدكور عير كان ؤإن الجمالة من ومفهوم 























مبمياكاك( رامحي الواضح اكم 

 I!،وأماممن، منه بمهم لا فلأنه نكرة أته أما متمردة، غير نكرة الثالثة تفة وهوفي!؛
نوجهلا مثلا، الاJامةه العجالة ني رعا مايا ت نقول حين فلأننا مقصودة غير أنها 

لكل*عاما النصح ئلقي ؤإنما آحر، دون واحدأ به نقصد ولا حاص، إنسان إلى الخطاب 

رجالءيا يقول؛ حيث المتكلم لأن مقصودة؛ ثكرة فالتادى الرائعة الaل١تمة في أما 
حطابه.إليهم يوجه مخصوصين رجالأ يتصل أءمالكما، أتقنوا 

نسيهوغير مضاف، غير أي: مفرد، طإ فالمتادى ة الخامالملائقة في وأما 
بالقاف.

الثلاثالأحوال قي ويدنه المامة، الأحوال جميع في المنادى أواحن -ائلث، ؤإذا 
النداءئل كان فإن يه؛ يرفع ما على مثنيا الأحترمحن الءالثن دش دائمأ، منصوبا الأولى 

كانوإ0 الألف، على ني مثنى لأنه بالألف يرفع كان ؤإن الصم، على بتي بالضمة يرفع 
الأمثلة.في هوواضح كما الواو، على يني سالم مدثر جمع لأنه بالواو ير؛ع 

ندلؤك.ثليآ!)مال أ-محواتها أوإخدى وياء مد يدم ام اث1ئى: ( ١٥١)
غينآوبجن؛ بالنفاق، آوثسهأ تفاقا، اثاثىلذاكاذ )أها(ثشث،

ثمندأ،آوعلما ثمخودة، ئكن0 كان إذا يه ثزمحع  ١٠عر محيتص ثمصودو• 
بالئضاف.قسها ولا ثحاقا ليس  ١٠هئا؛ يال«منؤ والمراد 

تمراتامت٠

الإعرابونوء ، والمبتء منه المعرب، ؤبجن المائي، نؤغ الأتية الجمل في عين 
الماء:.

الجتل.من نازلأ يا ٧-نمهن المروءات. أغل يا الادسن أغثوا - ١ 
ضطو.يا الخوان ثعدب لا .١ ٨ صائمين. يا الشس هريت - ٢ 



اكايءارامحه الواضح الحر لإْتامح

اووء1ء.مجيب أيا يماش أجب - ٣ 
يالضعئاء.رحيما يا حديدي — ٤ 

ُالعدل.اثهدا شاهدان يا س٥ 

قضاة.يا المئللوم أضموا - ٦ 

فالنون.يا جرائركم حدوا - ٩ 

الفضل.أهد يا .يودوا  ١٠
علام.يا الجمان أسيج . ١١

تأهيوا.مسافرون يا . ١ ٢ 

ينثم مناسة، ييملة اسم كد والجي التالية، الأسماء تل النداء أحرف أحن. صع 
نوغإءراُهأوذاص:

غلامانإمماميل مدالغفار أيوالفضل 

غافلشاهدون دروسه مجتهدش عجول 
ذوالروءةنيرين أحوالعربعمك متمن 

وبماله'إعرابه نؤع وبين الأنة، المحمل س الخالة الأماكن ش مناصا تتادى صع 
ا-....لأفمالنجاح.ا....لأذكن3. 

٧....أنشرواذ،نالخواب.ئعالغرور. ١١..٢ 
بالعدل.احكما ٨.... الخيوان. ارحموا ٣.... 

الأشرار.صحوا لا ٩.... جملكم. أبيحوا ... .٤ 
العقووالمغفرة.نسألك، .... ١ ٠ أرصص. ٠—.** 

بالثكل.لحن0 واصمل. مضانه، )نها كد ش النائي جمل ثلاث كون - ١ 
بالثكل.احنْ واصط بالمضاف، شبيه منها كل ش المنادى جمل ثلاث كون — ٢ 

بالثكل.أحزه واضبط مقصودة، غير نكرة منها كد ي المنادى جمل ثلايث، كون - ٣ 
بالكل.احرم واضبط ممصودة، ئكرة منها كل ي المنادى حمل ثلامث، كون ٠ ٤ 
بالشكل.أحره واضبط مفرد، غلم منها كل ش المنادى جمل ثلاث كون — ٠ 



اونا,آءاسمهماضح)مح/اسا 

<z>

بالفتحة.المصوب أمثلة ثلاثه هات - ١

بالألمر.المنصوب للمنادي أمثلة ثلاثه هات - ٢ 

بالياء.المنصوب ال>؛ادى أمثلة ثلاثه ما-هات 

الصم.صلى المجتي للمنادي أمثلة ثلاثه هات - ٤ 
الألف.على المش للمنادي أمثلة ثلاثة ىت _٥ 

الواو•صل المف أمظوللمنادي ثلاثق هات -٦ 
>1ك

الإعرابعد تصرين 

نموذج:- )أ( 
واهؤرالثم.يا 

المكون.على نداءمسي حرث يا• 
مضاف.لأن4 الظاهرة ؛القتحة منصوب منادى راص 

الثلاُرةابالكسرة مجرور إليه مضاث الخم؛ 

الأتية;الأمثلة ١^^٠ - )ب( 
•الظلماوجمأ ءُاةن ءلالين يا 

ياضثانلأتانما؛الار.

ياعلا٠لأطقالأتجار.
يامجهدأتت.









محْتوءْمحاكالءارص النحر 

■٦r

الثلم
لكن:إذا الصرف من يمتع 

خمنز
أحمدحاء حضرموتشاهدتا سعادهران 

ونونمزيدأيألف أءج٠أ 
.دكرأثلأنا

^١٥١شرح الأول ضموم 
اثد؛تبمنايتءثما0 لندوزرت 

ار









الهدفمك الْْنؤع اس(رامحي الخوالواضح 

اكاعدة:

^s:م ياصة؛٠١٤ محممئ س محن  ٣١نج ( ١٥٠)
البمءع١١أ•صيهومكش ض كان إذا -١ 
المئاوودؤ.اكآنث الق ةخم1ْ كان إذا . ٢ 
المهصوؤؤ.اقآيث الق ةخم*ا كان إذا - ٣ 

ر

■م٦

ر

الاسم
كان؛إذا الصرف ْن يمتع 

البمهمعحم صيغة عر 

مدارسانثتت 

I

التأنيثالق مأءم،أ 

تالممدودة 

صحراءهازء 

المهصورأ؛

يعمىالولداكجين 
ا

الكلمةتصر ان مال احرق، ارتلأتة >رإان عير، الق نكيربمد جع كل ايبمهمع؛ عتتهى يتميبمخ )١( 
منهاالثالث الحرف ؤيهذايكون مضموم، ار *تها■فتوح الأرل والحرف أومتة، حمة صلي المبمع بمد 

دسالل،ليالي، ليال،، دسار، يسار، رسائل، *داهل، دساكءغمعد*ي؛ عرالم،اكك_ر، 
شابهما المبممؤعت *ستهى مخ ان انيذكروا الصرف من الممئؤع بحثا لي الئحاث ُيكتئي وملحقاتها، 

._YUY ليرالمرق■ ■الواضح كممابح. اوثامل اجد، كم>فاءل; 

















و|كسؤالجقيقه ا1نهت اكاك(رص الخدالواضح 

^^محمثلأتتأق1
الأم

نافع.عمذ ١-هذا 

غارتؤ.نشتق إلى ^^٠ - ٣ 

الغر■ذال*يار* يوم نفس - ٤ 
التور.قوي ضاحآ أوقدت -ه 

الئمك.كثرة بركق ٦-ثصدش 

الحث:

ا-هالاءنرألإ.
قثى•رجلا ابمرت - ٢ 

مأ_نئلنتإرشتقمذ.
ثديي.حرْ موم نفى ~ ٤ 
قوي.أوقدتيقسا->آئورة -٥ 
كير.سثكها محركؤ همئ وصيدأ — ٦ 

وءكيرةالتورء، وْتوي الم،، واثديد وْءارةةا، والءساوأءاء، الكلمات: 

نلها.الش للاصماء سوت كلها الأول المم ا*ثاة ش الممك(، 
ولرسسحء،٠دننع٠، وهي: الثاني المم أمثلة في الأحيرة الجم.رأ تأملث، ؤإذا 

الأويالمعتى تودي وجل«ئها كيرا، واممكها توي،، وأنورْ شديدا، وُحرْ وُتغرقا، 
فيؤياليحح، فبلها، للأسماء نعوت إذأ فهي الأول، م النفي المغردة الثعورئ٠ أدته 

نكرات.جميبمأ ترامحا الجمل هذ0 همل التي الأسماء 
أنءامث« هتاك، تتيمن، التي الأءثال4 وتدورت< الحال، باب، ش يلته ص ما تغ.'قرءت، ؤإذا 
ؤيهازامعرفة، إلا يكون لا صاحتها ولكي أيضا، جمالة تكون مقرئة تكون كما الحاد 

والثانيةالئكرات، يعع. تكون فالأولى الحال، وجمالة التعت، جمالة يين الفرق يْلهرللئج 
المعارف،.سد 







رامح/اكاوعاالخوالواضح واكيبوالخقيقو اكم 

ay

تنعوتا الأية الأوصاف فيها تكون جملا كون 
مالكير  مخي فروعهاياسمة طاعه كريمة  طرل

هتال.امهحنن  سهملأ نثليفة  يخكلامه موقر  صادق

عالأت ئللامهحالك  نور0ساي مشرفة 
ص

نمحب

ترسسة uُوت( الأنة الأوصاف مها تكون جملا كون 
دامعجمل شامحق متلألئ ءا٠ل 

الفشرالمحن الغاثب مسافر •ذنب 

(v)

حشمة؛ثعوت إلى الأتية السية الأوصاف مقيئة جملة في حول 
لذيذمحليمهم؛لأءلمموج4 اندنثرئ0 

نوافذهامتمحه أغصال ماللة أشجارء مالطة نور0 صعيف 
<A>

إلىثم المؤنثة، المقرئة إلى الأتية الجمالة المفردالمذكورفي الئعث، ئحول كيف 
تبتوهمه والجمع المش 

•جاهل صييق غددعاندخرمن 

توصفية جمل إلى الأنة الجمل ي المفردة اكرث حول 
•لأيا مما مقيت — ٤ يالكان. مزدحم مآ مررت — ١ 
بمر•ممر س ح؛ت مدير ٥-نلت مهلربا• ّوتا ممعت - ٢ 
مخلخى•أخ س نايا نمحا ض مجصزمترلأعالية. نالت . ٣ 

تمفردة نعوت إلى الأية انمارات في الوصفية الجمل حول 
 ١ Cمرع صيره ت3لارأ شاهدنا — ٢ تصيح• ولدأ ^؛، ١٠•

















ادمالتورى؛بح

)ت<

لقظتأ؛تويدأ والمتترة المتملة الضماثر من الأية الجمل في أئدما 
ا.آمموا...

المتان...إلى ٢.اذهبا

بهذاأنبأكم... ٣-من 
لمانإلى أ.اّام... 

المائدة... يئس —٠ 

الآ.مح؛ار... 1.أصا

احو... سلم ٧.لم 
الأميررسول ٨-زادني... 

الثجرةتحت ... محتجلس .٩ 

المزاح•ا-ئع... 
(!)

معئؤتاتوكيدأ المستترة والضمائر النملة ١^^ صمائر من الأنة الجمل قي ما أقد 
والمن؛يالض 

أجلسحث اجلس... ٠ ١ 
المريض... عودوا- ٢ 

الحالممأ-تمدى... 
الخزئالتديير ... ٤

الخزلاثاث اشتريت... - ٥ 

الخيل... أ_أمرجا
الاجارأيةةأشجار ايلم... ٧- 

ساعةيعل. وماد... محمد *مج - ٨ 
البستانتنسيق نتولى... .٩ 

هذْالقصه؟هلنمعتم... ٠١٠
(E)

الأولىيى يكون بحيث أو؛ركلتاء، ١هكلأا بمؤقاد.أ المثنى قيها يجيء جمل ثلاث كون 
مجرورا.الثالثة وش متصويا، الثانية وش مرفوعا، 

>1<

الؤكدمحيكون أوُالمينء، دءالتمى® توكيغ. على منها  ١٢تثتحا جمل ثلاث كون 
تكسير.جمع الثالثة وش سالما، *ذك جمع الثانتة ومح، مذقرسالما، جمع الأولى ؤي 

(D

فيالموقد ؤيكون لرجميعء، أو -رلكلا؛ ءتوكيل على منها  ١٢تشتمل جمل ثلاث كون 
سالما.مؤنث جعع الثالثة وش مالما، مذقر جمع الثانية وش مفردأ، الأولى 



التوصاكمااواءدحساسا 

<A>

لفظيا٠تركيدأ مؤكد متصل رفع صمير متهما كل في جملتين كون " ١
لفظتا.توكيدأ موؤد متصل نصب ضمير منهما كئ ش جملتن كون - ٢ 
لففت.تويدأ موقد متحل جن صمير منهما كث ش جملين كون - ٣ 
٤٠ لفتت.تو'كيع.أ ^^٠ مستتر صمير متهما كل ي جملتين كون ٠ 

،■ليكونءالمن* أد دُالمسأ موقد دفع صمير على تشنملأكذمنها جمل أرخ كون 
•متترأ الأجيرين وش شلا، الأوليين ش الضمير 

الإعرابفي تمرين 
)آ(.نموذج:

ككاهما. slJbئكنت 

التآنيث.علامة والتاءت اض، ش مني ماض ست ءنظف: نقمت 
ميتيإلي4 مماث والضمير؛ مضاف، وهو ممرا لأنه بالألف مر؛وع قامت يدا؛ يل>ام— 

جر•محل في الضم على 
والضميرمضاف، وهو بالألف، مرفؤع فيله المثنى للأصم توكيل• —كلتا• كلتاهما 

جر•مءًت في، السكون على بي إليه مضاف •' بمده 
•الأمحت الجمل أعرب ~ رب، 

٠مثت الطييب دعوثا 

١جميثت اليت أثاث احترف 
•اليوم؟ أحد أنت زادك عل 

اكاقلوؤإر ألمكم اذمحوام 







^١٥١رامحي الواضح الحر مع\ اكم 

المطوقرام الخاء، ص كن.نها ني الخلف أداة تجد الثاتيت اكلأ٠ة الأ،ثالة انقلن 
غيرمن عاليه المعهلوف عما يأتي داتما الميهلوف تجد مثال كز في عليه واكطوفن 

كانتهتا ومن ^^،، لوجدئها بالخاء الخلف امثلن جميع ولوتأملت الزمن، تراخ؛ي 
والتشب.الترسث، تقيد الخاء 

ولوتأملت*، IIJ®هي منها كل في الخلف أداة تجد الأخيرة الثلاثه الأمثلة تأمل 
ولكنهيتهما، ترسا لوجدت عليك ترد آخر مثال كز وش فيها عليه والمعلوفت المعلوفن 

التربارادة عند إلا -٠۶ سلث؛لا ذلك أجل دمى الزمن، في تراخ مجع ترتيب 
والتراخي•

الييان،في المتقدمه الطرJق سالكنا إذا شرحها بملود فقد الباقية انملم، حروث أما 
فتقولالإجمال إلى نلجأ وليلك 
أوالمرملي نقز • يتقول أويشجا• وردأ حد • فتقول أوالشك، لكتيير وهي أو- 

فريد.

برتتالا؟أم أكلت اماحا ت فتقول اكسن، لخللب وهي - أم 
الثعين.لا الخمخ حصدنا فتقول المسلوق، عن الغكم لممي وهي - لا 

؛.٠١٥ل دواة اشتريت ت فتقول ، للإضراب، وهي نز- 
خادمه.لكن التي جاء ما فتقول; للأمظوواك، ءهي لكن 

الخائد.حش الجود ر فتقول: للناية، هي حش.١ 
القاعدة:

معلكنتٍأس، واكاء الخهع، لثئللق الواووهي تنئه، الثئلم، ( ١٦٨)
لةدساوأم أوالتغ؛؛ير، واوللثاف، التراخي، *ع االءنسس« وئم الهئمت،، 

ُشسعُتدللإمس، دلاه، امحن>'<، 

(٢١

يعدمعزة:تقع ام رعي الحكم، ئم ومشاركا نلها يما متصلا يعلعا ما يكون الي وعي ; .١



|كمرص،_( الواضح م

الأم

اشتر.وثللهمغ يومن - ١ 
الشمس.وثروب محمد حصن - ٢ 

وحنن.أحمد ئخاصم - ٣ 
وئجيب.محمود ائمق - ٤ 

أووحالدأ.وحالي ماهرإبراهمم - ٥ 
أواامنضع٠الئلمذوالمنمحع نام - ٦ 

الحث:

الواوفيهمابعد الدي الأمم أن ئجد المتقدمة الأمثلة من الأولين المثالين تأمل 
واوالواومحا أليت ذلك؟ في المسج فما الإعراب، في مله لما غيرتابع منصوب 
والمععلوفالمسلوق اشتراك تقتضي العامحلمة لأن غيرءاءلْة؛ الواوها نعم العطف؟ 

يمكنالسيرلا لأن غيرموجودأ هتا والاشتراق مد.م، كما إليهما الحكم نسبة في عليه 
هازْتكن لم ؤإذا الغروب، إلى نسبته تصح لا والحضور الفجر، ءلاوٍع بمدرمن أل 

إذأ؟تكون فماذا الواوعاطقة 

وتنأ؛ئثيماملإرالدارأمحالت؟رالثانيممولهتعار؛ ئالأولنحو؛ الامتنهاماومعز؛اكهمية، 
صبأحاوه*ا ستض لا بميما رما نالها ما لأن مممه رممت ا"أ. لال؛رأ؛ ؛^؛؛،^ Jiي محم م آم ءآندنبجم 

الأخر.
تعار؛كقوله الإضراب، ومعئاء ، oJbuما راصتثئاف الأول، الكلام لمطع تكون التي *ي والمثلحأ؛ - ٢ 

[.١٦لالرءد: ئةآه نواِف  ٢١;أئ ألمحق ئذثدي  ٢١هن امحى نج ؤء 







الثالءارابزء النحر الخم

'ا_ماكاكهه...قشرئ.ا.ُ\ص\ك\ب/..س 
الخادم؟-أأنتسالؤتاسا.ر. ١١مننك. ... عقاره باغ ه_ 

؟ا-ئثمئاإل4اسام...أكل....ترض. شء ض التاجر ٦-حسن 

تالأية الجمل ي العطف حروف من حرف بعدكن ملائما معطونا صع 
و..انمرأ الأمير بى - ١ 
ثم..احمانا اشترت - ٢ 
أم..ااشترت أحاتما - ٣ 
لكن..تخلا عرّت ما - ٤ 

يل•••مرالأ محالى - ٥ 

و....الضاخ نثرت - ٦ 
لأ.دحدالأمراةنا.

لا...المزل أبواب م.ظيا 
لا....الخادم ذهب -٩ 
حش.الدار ني نن حرغ - ١ ٠ 

ص

الأتية:الغمل من الخالية الأماكن ني عله معطونا نحغ 
رمولأثم إليه... أرسلت ٠ ٥ وأتثدئ القصيدة ... — ١ 

فالعلماءالرنمز... ؟.اسشل 

زرت...لكزأموانمأ-ما 

ميلينبل مشيت... ٤-ما 

يوم__ أو ••• عندنا لبث - ٦ 
قوبعد أم نافر أ.ا. - ٧ 

الأشرارلا  ٠٠٠\،-ئدر 

<v)

مقيئة.جملة ش التسعة الخلف حروف من حرف كث اّتعمن - ١

الأولى،الثلاث في للعطف واوتتعين على منها كئ تشتمن جمل تخ كون - ٢ 
الأحيرة.الثلاث في للأمرين وتصح الثانية، الثلاث ش وللمعية 

























اهالث(رامحي الخوالواضح والتواباإا،1|تف،هام أؤاوات 

تمربمات

(D

تتاسها؛إجابة منها جملة كنإ ص وأجب يأي، شما الاستفهامية من 
ا،_أئأضكم.بماءالدار. ١-أم  الدار,بماة ١^٣ 

فهم.بلا الحفظ يني مل . ٢ 
مدا.مل_منأن1ك 

اليتفج.السساءيكر يأما ■مى ٤٠ 
معك.أمافز سافر أين ٠ ٥ 
الكافور.مجز غرست أين — ٦ 

ب.تميوافىاثة.
اليوم.أصحت كيف - ٨ 

درتك.أفهمت — ١ ٠ 

يممعوْ.الناس يني -تن ١ ١ 
عادك.الذي آا-نناذن 

١٣  u_ اليوم.بك جاء
والدك.ثسافز مش - ١٤
١لالياإةههده تجتمعون .أين ١٠

أمالك.ئنالك ؤلريق أي -  ١٦

ثشتة:استفهامية يمل إلى الأنيق الغمل حزل 
العربية.الاثار دار ه_هدْ محبوب. مهر شتاء - ١ 

قدمت.الخميس يوم ~ ٦ الحز. سع,يد محصر صيفا — ٢ 
ب_تزدحلمالإثلرية.١^،. قفز م.من.ا 

الشف.تحلله مضي - ٨ أحوك. ذئب ٤-راكبا 

تمتقية استفهامية جمل إلى الأنيق الجمل حول 
الحز.مدة من ثعيتتم — ٦ عليك. عسير هالأا ١٠ 

ب_أحوكصديةي.آ_أنثآوالدكئفعا. 

'•العني لأن يلزمه؛ لم أواجل نعم ثال؛ يإن ذلك، علي س ض العتى: لأن ذلك، لزمه بلى، تال: 
لإبات-'بلمح،* ي؛ ]١١٢>( ^^٠،^ _ ه ؤأوس ت تعالى ثرله الإجايت؛ي دم؛ه ذلك• ملي لك لمي تعم 

.٦٩٠ص الدروس >جاح انئلر الحايين. مواحكم بلى أي: بها، يعدالقي ما 













اكاك(رامحي اكحوالواضح الإوتو1اوقيْا« واام>> >ااْيت)آ؛|* وْ)؛1ات إجابة 

للصاة.ضروري لهواء ا- 

ناجحون.لطلاب ا- 

مذيوحتأن.لقرتان اس 

يأطيالهنم|رتيات لأئهات ا. 

-الأتلأمم«ة•
مفروشان.القصر -أبهاء 

فالنون.لمؤ٠نون ا- 

غائات.-اممالاث 

والناس.اف، عند سموبه والديها فه م. 

واكاس.ااا4 عتل محبوبان والديهما هليعا م. 

والناس.ا}|ه عنله محبوبتان والد.يهما هليعتا جم. 

والتاس.افه عتل. محبوبون ْليعووالع.يهم جم. 
واياس.اه عثد محبوبات والديهى طعات م. 

٤()س 

مهدبون.المؤمنون — )أ( 
منبوذون.لكاذبون ا- 

هادمات.المعلمات ا- 

منبوذات.لمتبرجات ا■ 

للحرب.متآهيون لجنود اس 
تشعلون.لعماد ا. 

جل.ين.ه.ا الس..اراا—

ناصجه.الثمرات 

رب

)د(-

الق3أن.يزرمون لفلاحون ا— 

مجتهال.ات.لتلميدات ا— 

محترمون.لعلماة ا. 

ممر0.لجراما ا— 









الخايءارامحي الواضح الحر >سمءالْ؛تي؛إ|!مؤ تْؤيغاف إجابة 

المحراث)٥( 

 ١( C كيرا.محمديمرأ

الدرص-يشرح الميرس 
جميل.صوئم الل!؛ - )٢( 

مخيف.صوته لأمد ا— 
العس.ش العصفور - )٣( 

الحائط.ض -الأوج 
المنضدة.تحت الهرة - )٤( 

حولالخنرل.لحدقة ا— 

بأحااةسصر»ا(

المقدرة.العفوءند )٦( 

يغرد.العصفور 

كسر.حجمه الكتاب .

هة٠الهالعلى لكتاب ا- 

الشجرة.فوق لعصفور ا— 

قئاهرة.عمتها القتاة هالْ )٢( النجاح. امتحموا يرموا الأين )١( 
المتان.أمام نحى )٤( الا.رّةب في هى )٣( 

فييستفادمنه وبخارها الكا0، وتدفئ التللأم، تضيء فهي كثيرة؛ فواتي النارلها 
.منتاافهي ا مضارها لأنار لكي الطعام. طهي في الاعتماد وعليها اكّئاعات، من كثير 

الأرواح•ئزهى وقئ الأحيان، قي؛عض الخازد 
(١٢١محييك ُاجأة 

)ب(

)١(

يالقمة.مرفؤع مٍتتدأ الجاهل' 
والجمالة)هو(، تقال|ورْ تتر م صمير والفاعل يالقمة، مرفؤغ مضاؤغ فعب؛ يعتمدن 

المتدإ.حٍر رفع محل في والفاعل الفعل من الفعلية 







ءخيوا1نو|سخ،تْئغات إج|ُة رامح/اكاوءاالواضح الحد 

الناس.ين د يقالمراح يؤح ما )٨( 
يركضان.الحصانان ي3لاأ ( ١٠)

>مأا(صارال.مسإ؛ؤ

تألم.المريقة أصحت )٧( 
يت؛ع.الحد ليس )٩( 

صاحه.يتجي الصدق فئ ما ١( )١ 
)٢(محرين إجابة 

موقوة.ممايحه الشائع يكن لم )١( 
كيئ.نتاجهم الفلاحون أمس )٢( 
حته.أحلاتهى الممرضات برحت ما )٣( 
مفتحه.أزهارها الحديته أصحت )٤( 

كسرة.أحنائهما الجينان بات )ْ( 
عفليم.ءلمرحه الحترع فئ ما )٦( 
بملنتالصائم أصص )ما( 
حافت.ضوءه المصاغ صار )٨( 
مقلم.همه الحزين انفث ما )٩( 

غزير.ماؤها النافورة ظلت ( ١٠)

متزايد.'طشم العالخاء زال ما ١( )١ 
تين.ْاؤها الأرص دامت ما الزرع يشت لا ( ١٢)

)٤(محرص إجابة 

يضث.ولا يتغ الملم إف ( ١ ) 
ض-ظ.ذم أتت )٢( 

انطلق.ئد اكنار )"ا(يقأن 

)٥(محريلآ إجابة 

نمير.مازها المر ليت )٤( يعوالأرض. الشرنور0 إن )١( 
حياد.أمواجه البحر كأن )٥( حهلير. مرضه محمدا لكن طيب أبى ( ٢) 

يمعون.الموتى ليت )٤( 

الم،ناءيذكلم.كأن )0( 
الجاهلات.ث.لمل )٦( 





التواسخ،رجم تْ)ينات إجابة \_iرامحي الخوالواضح 

محلك.الأساد دام ما -ماتياك 
المتقدة.فوق القلم مأ حم— 
الماة.أمام الفتاة كن ا م- 

(٤)

الشجرة.العصفورفوق أصخ .
عريته.ش الأمد زال ا م. 

بطء.يرتخ الثلم أن ك- 
القواد.مموي ولكنه جميل الصبر . .

توب.المذب عث ل- 

حنن.حلمه المومى أ0 علمت 
كسر.حجمه الكتاب -كأل 

مال.ثصالأممحارج.-الولد 

مفر.ش لكنه عالإ دمي ص- 
الغابة.ش الأسد عث ل- 
صفر.على أنك لمت ع- 

معي.اه لكن وحيدأ صبحت أ- 
بيتكم.سيدأ أن لمت ع- 
الطح.فوق العصفور أن ك- 

تدوم.المعادة يت ل- 
يريبا٠تسافر أتاك لى ع— 

(٦)

مغفور.ذنثه التائب لعل -
قريب.ندمه المجرم يت ل— 

(٧)

فعلهم.سوء من ند.امة على ليتهم -
ئهم.في كأنه الكتاب قرأ ي- 

(٨)

مح،ونا.الأستاذ ليت -

غدآ.الامتحان -لعل 

هةبم<



الثالث(رابزء الواضح ادم إة<مْنة فنج >هوا|أنء لؤيات إجابة 

إن«همزة هج »مواءدع سري؛ات إجابه 

ءودة.- بكاء استعداد- - إحسان - صني - اتفاق - مساعدة - تمإف - تئديم - جلوس 
مرض•- سابق 

الطفل.بكاء -أزعجني المعركة. الجنوداصتعدادآلخوض -اصطث 
أ-؛تي.عودة أبي اثفلر — الققراء. ماعدة المحس -نهوى 

نبه.- تدحنج - كثب - مخ ~ سلم شاهد- - مثى - حمج - انهلالو| — استفهم - سكن 
حاف.

المسالة.عن _j4 -اّممهم 
بالنجاح.ٍح م- 

القمر.صعن ؛ ٣١قلى )١( 
التأحير.صزز وجدت )٢( 

التاجر.بذ3أ س ومت )٣( 
المال.حلوي البخيذ يحسب )٤( 
الخام.بقدوم أخرت )٥( 

)٦(نثpالثانجانت٠
رإ(ٌ إجابة 

محتاجون.البائسين أف يولمي ( ر١ 
مفترس.الأٌد أن أحثي )٢( 
مفيد.الدواء أن علمت )٣( 

,لاص ص أحر ش المش لم س- 

به()مفعول 

به(رمفعول 

بمن،رمجردر 
به()مفعول 

بابء،رمجردر 

عل(رفا 

سريع.اكنار أل من سررت )٦( 
ذم.الفيل أن اشتهر )٧( 
الال.ارجميله.بأن فرحت )٨( 



إة(صذة فتع >هوارآنو تْوينان إجابة Kcjaالخوراضح)_ 

محاد.التعالب أن من عجت )٤( 
نبح.بآل التلميد م )٥( 

)٥(٥>؛؛^ ألآًإجام 

االآتية الجمل قي همزة)أن( فح سب 
متتثهرة.الحمى أن أعلن ، ر١ 

ثددة.الريح أن الملاح يزعج )٢، 
أنالقاللمْكوت.أغضك )٣( 
قاص.اص أف أعتقد )٤( 

منخئض.ال؛إأ لأن الملاح حزن )٥( 
صحح.الخن أ0 ءل؛إ )٦( 

محريك)٦(م|جاة 

.ءاوتأكة1دم.
مهن.الامتحان أف تمنى أ- 

نامح.أنك علتي س. 
تقرأ.أنك سرني تء 

متفوق.بأنك عجت أ٠ 
مريض.بأنك لمت ع- 

ناجع.أنك لم ع. 
بوقائم.العالأ0 ثيع أ_ 

صور.الجمل أن أدهشي )٩( 
مهمل.أنك أحزني ( ١٠)

مصدر:محل وخرما واسمها حلتاهى ها 

فاعل()نائب 

أفاعل،

أفاعل،
به()مفعول 

باللام()مجرور 

فاعل()ناس_ا 

(١)

المهمل.يمام، المئين أة هلتتت .

(٢)

يعيد.الامتحان أن الكسول .يمح 

(٣)

لأنالث،صيض.-حزنت، 

(٤)

نافع.غين اعاب، هال.ا أن أثد _



محويك)٧(®°،_ 
)ب(

)١(

أنا.ت تترتقديره ميرم ص والفاعل الألف، على مقدرة ضمة مرميغ ْضارغ  ١٣ت أنمى 
اكح.عر مني ونصب، توكيد حرف أن؛ 

يالفتحة.منصوب رأن( امم ت الحياة 
وحمرها،واسمها )أل( من المؤول والمملر بالضمة. مرفؤع )أل( حبر ت معيل•، 

الحياة.معادة أنمى والتقديرت )أتمنى(، للفعل يه مفعول 
)٢(

الفتح.على مبؤ للمجهول، ميؤ ماض فعل ت أشخ 
الفتح.على مبي ونصب، توكيد حرث أن؛ 

يالفتحة.منصوب )أل( اسم الجرادت 
منوالجملة )هو(، تقداير0 متتر صمير والفاعل الفتح، على مبى ماض  ١٣ت رحل 

تائبوحيرها واسمها )أن( مجن المؤول والممدر )أل(. حير رفع محل ر والفاعل الفحل 
الجراد.رحيل أشخ والتقدير• )أشيع(، للفعل فاعل 

الكون.عر مبؤ حث، حرث عن: 
منممنؤغ لأنه الكرة عن نيابة الفتحة جره وعلامة مجروربعن، اسم مصرت 

الصرف.

)٣(

فيالكون على بي يه مفعول صمير والياء بالضمة، مرفؤع مضايغ فعز يؤلمنىث 
نصب.محل 

فيالغنع على بي صمير والكاف الفتح. على بي وصب توكيع• حرق )أف( أيك؛ 
)أن(.اسم نصب محل 





إة(مْذة 1مواتيوفتع تْرونات إجابة الثالث( رابني ايحوالواضح 

محلفي وحيرها واسمها أن من المؤول والمدر يالضمة. مرفؤع )أف( حير ت متألم 
•><٥١^

)٤(

علىميتي صميرفاعل والتاء بالتاء، لاتصاله الكون على بي ماض فعن ت ؤيمت 
رع•محل ي الفم 

الفتح،على مبتي ونصب توكيد حرف و)أن( الكسر، على مني جر حرف الياء ت بأقك 
)أن(•امم نمث، محل ش القبح على مض صمتر والكاف 

محلفي ونحرها واسمها أف من المؤول والمدر بالضمة. مرفؤع حبر)أن( ماهت: 
الجر.بمحرف جر 





djbkJ رامحيالواضح الخم اإة(ا«صزة وممم تْ)ونات

تْريا1تإحام 

)إن(«همزة كسر ومواضع 

ت)إن( همزة قيها كرت الش لمواضع ا. 
الكلام(.أول هي وقعت )لأنها الأرجاء. وامحعه مديته القاهرة .إن 

القول(.بعد وقت )لأنها ملجأ.. كانت •إنها 

الصالة(.جمالة أول ني ونمت )لأنها أجمل•• من إنها لتي ا■ 
ت)أن( همزة مها فتحت التي لمواضع ا• 
~~~ّس~ّالمطUJ.. كثيرة اتهر س. 

،مصائروخيرها واسمها هى مؤوله -يملأنها  مزدحمة.شوارعيا أن دهشك اس 
جميز.نذلامها بأل حكمتا و. 
كانوا..._العربه آباءك أن لملمت و- 

جمالةأول في لأنها الهمزة )مكسورة به. رور مإثحم، ما الامتحان مي كتبت )١( 
الصالة(

الكلام(أول في لأنها )مكسورة الإيمان. من الحياء إن )٢( 
القول(لأنها )مكسورة صعيه. دروسنا إن I تمولوا لا )٣( 
الصالة(جمالة أول في لأنها )مكسورة مرع. إنه الذي القهلار ركبت )٤( 

القول(بعد لأنها )مكررة القتاعق. ش المعادة إن الأمتتاذت قال )٠( 

الكلام(أول في لأنها )مكسورة نجاحه. بشين الممل مل التفكتر إن )٦( 



اإغا<0نحسومذل ،مواؤنء تْ>ينات إجابة إ|إ؛.ها اكايءارامحي الواضح الحر 

القول(ُعاد لأنها )مكسورة . SJL-؛؛صحتك< إن الطيب؛ يقول )١( 
الصالة(جمالة أول ش لأنها )مكسورة تحثها. إنك الش الفاكهة أكلت )٢( 
الصلة(جملة أول ش لأنها )مكورة يتجحن. لم إئهن اللأي حزن )٣( 
الصلة(جملة أول ي لأنها )مكسورة نرب. إنا الذي الهلال قلهر )٤( 
القول(بعد لأنها )مكسورة جميلة. المديته إن الساثح؛ قال )٠( 
القول(بعد لأنها )مكسورة تعرفه. لا لما ادرى، لا إنتي قيإ؛ )٦( 

)٤(تبمرين ُاجاة 

والاجتهاد.بالجد يتال العلم -إل 
الهية.تدب الكلام كثرة ن إ_ 

لإ«رإلى ءإزالئدق:مهدي -ئادم.: 
جوائز.للمتفوض إن المعلم؛ ال ئ- 
له.مهموم إئك الذي ماءني .. 
متأحر.إنه الذي النالب اء ج- 

)٥(تْ>يى 

الريعثان عليه، إلا حياتهما تقوم لا والحيوان الإنسان فإن الحياة؛ ءسد الماء إن 
الحياءئتاكنه الجماد إن بل الحيه؛ للكائنات عقليمة لمصييه فقدء ؤإن بالماء، إلا يتمو لا 
لتجدولدلثا الحياة، فيها يبث، المعلن هعلن فإذا جرداء الصحراء لتجد فإJلث٠ الماء، مئة إذا 

حستا.نياتا وأنشت، املمت، الماء 'ءليها انهمر ما إذا الصماء الصخرة 

T
٢^



ااكاJcرامحي الواضح الخو ألوسيوومهتو1محإ٢^الههو تْيينات،تقسيم إجابة 

تْري؛اتإحاة 

(١١رين حمة 

مثالمعتل  وصف

أجوفمعتل  ئل

ناقصمعتل  دعوت،

٠عتلناiص دنا

مهموزصحح  ّأل

ناقصمعتل  ثنى

ناقصمعتل  ض

بمس

مضعفصحح  صف

ناقصمعتل  يجفو

ناقصمعتل  جفا

-رد

ناقصمعتل  ناي

ناصمعتل  يهدي

أجوفمحتل  حاد

مثالمعتل  وعد

سالمصحح  أتجز
سالمصمح  عاهال

مفروقلفيف معتل  دش

مقرونلفيف معتل  حوي

مقرون، لفيفمحتل  ولى









١لثاJثCارص الواضح النحر ال؛ادذة*>ونْائر ضنات إجابة 

)٢(محرين أجابة 

والتجارب.العلم لأقنمز الم؛ت 1- 
والتجارب.العالم لنشي افرتا س- 
والتجارب.العلم ليشا اقرا ع- 
والتجارب.العلم ليشوا افروا س- 

والتجارب.العلم ليشس ّامن ر- 

(٤١محريى جام إ^ 

الدراجات.)ا(الماتنكين 

•الأهرام زرتم أقم )٢( 
ْكة.فمدوا الحجاج )٣( 
الفقراء.على ءعلْت أنت )٤( 

الاثتض.ألف هو واحد مير ص بمي 
ريك)٥(حم ٢

الحلوى.-اكلأن التاJيذ-Lن )١( 

أمك.مرين أتت )٢( 
الإسكتدرأة.إلى سافران أنتما )٣( 

النسوة.نون هو واحي. صمير بقى 

)٦(محريي؛ 

ممر.في كثثوا لصناع ا- 
ربحهما.فئما .الشريكان 

الفاعلين(ونا الفاعل، )تاء : هماصميران يقي 

)٥(

)٤(

لقا- 

الأواني.ض أك  
)1(ّءساللم،أسنانى.

كغتافىالنهر.نحن )٧( 

السارق.على فضتما أنتما )٨( 

النيل.لزيادة يمرحون الفلاحون  

المنزل.يحرسان الكليان )٥( 

وطنكم.تخدمون أنتم )٦( 

أزواجهن.ساعدن رؤيات 









\س{رامحي الواضح الحر الؤمجيتة,|إإمه|ل ||ساط تْؤينات إجابة 

البارزةالرفع ضمائر إلى والأجوف اكمف إستاد )٢( 
اهامسس)ا(

^١ الصحةحيث من نوعه 

والامحلأل

الفعل العبارةرقم 

ومطفحدق الفاعل بماء لاتصاله محرم مكن 
العالة()حرف 

أجوفمعتل  يلغ (١)

الفاعلبماء لاتصاله مكزآحرْ  سال؛صحح  مزت

الفاعل()-اء 

مضعف هزرت

الفاعل()تاء 

مضعفصحح  شمنت

مضعفصحح  يكدرن (٢)

ومعلهفحدق النمرة بمون لاتصاله نمره مكن  أجوفمعتل  •مص•

متحركرح يضمر لاتصاله التصعيفج  vil؛
الشرة()نون 

مضعفصحح  ع/؛ (٣)

النمرةبمون لاتصاله نجره مكن  مالرصحيم  اامعاو.ن

وصعلهفحدق النمرة بمون لاتصاله نجره مكن  أجوفمعتل  عش•

النمرةبمون لاتصاله صكنآحرْ  مثالمعتل  1صغ•

متحركرغ يضمر لاتصاله التضعيف فكا 
الشوة()نون 

يمددن

ومعلهفحدق النمرة يتون لاتصاله اخره مكن  أجوفمعتل  تتلذ

نحرص)٢(هْإجام 
التضعيف()قك الثغرة. ددت س- 



اكنرة.سدا هما —

آحرْ(.)صم المعركة ش صالوا لجنود ا- 
عركة.J١ش صالا -الجديان  ُء■مف*ُ ؛■"' '١ ءا •-. ٠٠-
التفعيف()فك ء  ِ التضعيف(^_^ه)ءك كلامه. المخهلئ على -رددنا 

آحره(.)صم وأقوالكم أفعالكم ش قوا ع- 
وأقوالكما.أفعالكما في -عما 
وسطه()حذف بثمنها. وتصدهن الزينة _، -بنن 

١آحرْ( )نحم تعالى اض شيغ يوافق بما واشتروا محثوا التجار -أيها 
)٣(محيص َُلآًأجام 

-لمايسراكلاربعاو.-لميجل،أيىفىالأوق• 
المحدد.الموعل• في منكم واحل. -ليجئك!؛ الأ.با س ام، يخما م ل- 
المخايع.جال>اغ يدم م ل- 

ّالجزم( سب آحره لكون وسهله )حيف 
)٤(محرص مأجالآ 

لديك.تنثر بما جل• — الأيمن• جيك على م ن- 
ئوا؛ا.قن عدمريضأ - اللوم• يتص نن م ل- 
النباحة.يحين كنت إن الحر في م ع- 

لكونآخر،(.وسهله )حذ.ف 

)٥(محرص ^أجابهن 
العار.من نمنك وصوني بالهل١ءة، واللءيك ري م- 
الحار.من نفسيكما وصونا ؛الهلاءة، والديكمارا م- 
العار.مجن أشكم وصونوا (عة، ١٥١ياوالد>يكم ثوا ّ- 
العار.من أنمكن وصن بالعناًة، والديكن ^^ ١- 





البارزةالرفع ضمائر إلى الناقص اتاضي إمناد )٣( 
ءً|جالآتمّهاا(

هذوهموقوا ثقوا ٢ ر١ 
الواوللدلالةقل القتحة وشت بواوااج٠اءة، للاتصال ءالألفء العلة حرف ذف ح- 
المحذوفة.الألف على 

يئوننمث )٢( 

الفاعل.بماء للاتصال أصلها إلى لألف ا^ 

)"ا(سم

اكوة(بمون للاتصال أصلها إلى الألف )زدت 

أصمن
النسوة(بحون ولأتمالها رابعة، لأنها ياء الألف رةالست، 

محرص)٢(ظْإجاة 

والاختراع.بالعلم نموا الغربيون )١( 
الحذوفة(الألف على ممدلألة واوالبماعة تل U )محح 

الصواب.عن وعنوا القفز، عن عروا من احتتن، )٢( 
ياء(الحذوف لأن واوالجماعة قل U )صب 

واحتيوْ. ٠٢٠٧١عن وتجاقوا لاتعوْ، الحق نأوا م، الخاص خن )٣( 
ألف(المحداوف لأن الواو ة؛رى ما رهتح 

)٣(محرين ُلآُإجابة 

المخ،•نحو -جريتا نحوامخ،• -جريت 

-جريذنحوالغريق•الغريق• نحو -جروا 



اكايءارامحي الواضح الحر لمأبم0أالربمؤةبمةأأ الإفمال أأسأو؛ وْرينات إجابة 

الغرثق•نحو رثا ج- 

المسجد.أمتاذي؛ي -لمئ، 
المجد.قي أساذهما قيا ل- 
المجد.قي أستاذهن من ل- 

نفي•إلى -حلوت، 
أنمهم.إلى حنوا ١ .

هى•أنفإلى -حلوق 
كتابا.شتريت، ا- 

كتابا.-اشتروا 

كتابا.1ثترآوا \- 

-دثولم،.
_ئكؤا.

كوف.د- 

الكتاب،.قراءة من نتهيث، ا- 
الكتاب،.قراءة من نتهوا ا- 

الكتاب،.قراءة من انصن 

)٤(ت4>ير؛ا إجابة 

١هفا إذا امحي4 وأانأى، إذا أحاك ّلى ص- 

هفا.إذا وسامحا، نأى، إذا أحاكما د ب- 

هفا.إذا وسامحو، نأى، إذا أحاكم لوا ص- 
هفا؟إذا وسامحتن نأى، إذا أ-محاكذ لى ص- 

المجد.في أستاذنا قيتا ل• 
•المجد همي أستاذهم قوا ل٠ 

نا.أنفإلى لرنا ح. 
نفسيهما.إلى لوا ح. 

كتابا.اشتريتا .

كتابا..اشترثا 

.ئكونا.
,ئكوا٠

الكتاب،.قراءة من نتهينا ا .

الكتاب،.قراءة من انتهيا 



|]ربمدبمبمةرل ألاقط ,|س1وآ؛ تْرينات إجابة قهبمؤئ ^٠(٥١رامحي ص النم 

لب.عن الولد هيت ن- 
المنازل.أعلى رقوا لمتقون ا- 
,الملاج المريص __ لمصات ا- 

؟(طلآمحر_سرا■(

الخير.في نعتا الفتاتان - أ 
زرعهم.حماد جثوا الفلاحون - ب 
المراب.اعلي رص المؤمنات - ح 
الصياح.إلى سريتا نحن — د 

الاودممؤ_ننذا
نحوالتقئق..ائال؛اننثءا





1لربمةيةةأالإفهال ء1،ساو؛ ت0)ونات إجابة اكالءارامحي الواضح النحر 

الحلق.قي تئلوان لموديان ا- 

-أتسفينفيالخلق•
المتمم.الصوامحل على ثنا ا- 
المتمم.المراحل على مشي ا- 
الأوساخ.يرميان ما ه- 
الأوساخ.ترمن تت أ- 

الحق.نداء إلى .اصتا 

الحق.نداء إلى اصعى ..

المقمر.عن اغمزا ..

المقمر.عن .اعفت 

الحلق.ش تتلون الؤدبون  ٠٠

•الخلق قي تتلون لموديات ا٠ 
المستقيم.الصراط على سوا ا- 
المستقيم.الصراط على مسين ا- 
الأوساخ.يرمون م ه- 

الأوساخ.ترمن -هن 
الحق.نل.اء إلى صثوا ا- 

الحق.داء إلى صعص ا- 

القمر.عن عموا ا- 

المقصر.عن عمون ا- 

والأدب.يالجع. نبغن ما دتتالين وسؤين ترقص نت أ- 
والأدب.بالجد تثنيان ما وتنالأن ونموان ترقيان نتما أ- 

والأدب.بالجد تبئون ما وتتالون وتموز ترقون نتم أ- 
والأدب.بالجد نبغتن ما وقثن وتئوذ ترمن نص أ- 

(٥١محوين إجام 

رجاءه.قيك وصع من وارعى صدئك، لن واصفي منحك، من على -أثيب 
رجاءه.فيكما وصح من وارعيا صد.ةكما، لن واصغيا متحكما، من على يا أ- 

رجاءه.فيكم وصح من وارعوا صد.ةكم، لن واصموا متحكم، من على ..أسوا 
•رجاء، مكئ دنحع من وارعض صلتكن، لن واصمحن منحكن، من على -أمحن 
(٦١محرين إجاة 

الثئم.ترمان _أشا التفوق. إلى تنين )ا(أئت، 
الناس-أمن ي تحلون أنتم - -أنتنمحمحا٠ثلاتشأدمح. 



\س{رص الواضح الخو الهءةيجةأالإفهال ءأسا^ ت0رونات إجابة 

اكلأة.مضين )٢(-أنت 
الفضيلة.على تكين نتن أ- 

١^١^٤.)م_انجيألآها 
المعلم.ْن دثوا ا- 

)٧(؟إجابة 

\كلأق.إلى قيان الكين ائالشن رأيت )١( 

الحق.قول على يقوون بالذين اءجٍت )٢( 

بالمرضىيعتتين اللأوى بالممرخات ،.ررت )٣( 

أرصهم.نمون لفلاحون ا- 
المنزل.ماحة ش يجران لطفلان ا_ 

المعالي.نى المسالمون أيها سموا اس 

والعالم.بالأدب علين ا- 

تكةق؛تهم0
T



واا0>يا؟؛<ءالْجدؤأ ضينات إجابة س1أاالتالث(رص الواضح النم 

واا0زيو«ءاتمجرد مري؟ات إجابه 

(١ مح>ينصًُإجام 

الزيادةحروف  توعه الفعل

والتاءالهمزة  بحرننمزيد ثلال  ^١
. جددثلال  وحب

الحم بمرقمزيد ثلال  عيل
والتاءوالين الهمزة  أحرفبثلاثة مزيد تلال  امتمظ

الهمزة بحرفمزيد تلال  أطال

- جردتلال  معما

. جردتلال  َء

حسن

- جردتلال  نام

الياء بحرفمزيد تلال  ب

جردتلال  ضر

والتاءوالسين الهمزة  أحرفبثلاثة مزيد تلال  امتدكر

اكددةوالثانية الأؤل التاء  جرمنمزيد ثلال  ء
والنونالهمزة  بحرننمزيد ثلال  اض

. جردتلال  غني
الهمزة بحرفمزيد تلال  أزال

- جردنائل  علق

الخاء بحرفمزيد تلال  غش
الأولالهمزة  بحرفمزيد تلال  أدفأ

والراءالهمزة  ءى٠زيدهمفينربا  افشم



اكالءارامحي الخوالواضح واا0>يو؛ااءااْج>اآ؛ تْرينات إجابة 

1

ةدايزلاحروف  لعفلا

ءاتلاووالسين  ةزمهلا
ليقتما

والراء ةزمهلا
احفز

والألف ءاتلا رخام

والواودالثتن ةزملا
بومها

نونلاوءزمهلا ريحنا

والتاء ةزمهلا
لقتنا

)٣(محريي,أجًُإجالآ 

حفظ- ثن؛ - سمأز - صجك - صنف - علم 
•دروسك ش مجدا علمتك .٠ 

نقود.من يمالك4 ما الولد رف ص. 

.ة.القصيالمحمود فثل ح_ 

شرف- تدحزج - نلم صاحب.. - تهدم 

الحريق.فه نشب الذي الست هدم ت- 
البريدماعي _طإ 

أماك.العلم نف ش. 
)٥(مح>يفي ُاجام 

ش_أحرج.حخ_اضرج
تفاثحامتقتح. ٠ افتح - تفقح - انفتح - فائح — فتح 

امتهئالتطاول. محلول. محناود. - أطال 





رابنيالوامحح النحر امبمق،ُوالمحلوُ ااو1آ؛ال ءم0ذتا ت0)ينات إجابة 

مجاة-اميفي)١(

تمرد؟اتإجام 

واهطع«الوصل »صزتا 

الب الهمزةنؤع  الكلمة

لأ:إمزة)أل( وصلهمزة  الينان

لأماهمزة)أل( وصلهمزة  اكاصر

)أل(همزة لأما  وصلهمزة  المن

همزْ)أل(لأما  وصلهمزة  الرنج،

الخمامحيعصير أول ق لأما  وصلهمزة 

ارياصمصدر أول ل لأما  قطعهمزة  إحكام

مصدرالخمامحوءأول ق لأما  وصلهمزة  ارتفاع

الخمامحىمصدر أول ق لأما  وصلهمزة  اشتمال

لأماهمزة)أل< وصلهمزة  القوس

لأماهمزة)أل( وصلهمزة  الزخرف

خمامحىفعل أول ق لأما  وصلهمزة  ابتدئ

لأماهمزة)أل( وصلهمزة  القرن

لأماهمزة>أل( وصلهمزة  الثامن

لأماهمزة)أل( وصلهمزة  الهجري

محدامحىفعل أول ق لأما  وصلهمزة  اصتمر

لأماهمزة)أل( وصلهمزة  انمل

رباعيفعل أول ل لأما  ^٠٠همزة  أنفق

الرباصمصدر أول ل لأما  ةْلحهمزة  إنثاء



وااقر-ااو,|اوابمل >مْإتا تْؤينات إجابة اكايتءارامحي الخوالواضح 

اسمأول لأغبما  قطعهمزة  أموالا

أدلءعلخماّىلأتما  وصلهمزة  اصتخرم

همزة)أل(لأئإ  وصلهمزة  الصناع

لأءاامزة)أل( وصلهمزة  الهرة

أولتحلخماّىلأما  وصلهمزة  امشقوا

ممدوالرباصأول ق لأما  قيهمزة  الإجادة

خماّىفعل أول لأما  وصلهمزة  انصرفوا

رباعيهمدر أول لأما  ^٥٥همزة  الإتقان

أولأصاكلأللأما  وصلهمزة  اذهب

حرفأول لأما  ^٥٥همزة  إل

الرباعيأمر أول لأما  قهيرهمزة  أمم
مزة)أل(لاما  وصلهمزة  الطر

أولأماكالآللأما  وملهمزة  اظن

أولأما.كاّىلأما  وصلهمزة  اش

أمرالخماّبىأول لأما  وصلهمزة  اتع

اسمأول لأتما  ةنيهمزة  أذن

اولاّملأتما  ئهلمهمزة  أركان

حرفأول لأتما  قهلمهمزة  أن

الخمامىأمر أول لأتما  وصلهمزة  افتخن

أولا-ملأتما  ؛3^همزة  آ؛اء

حرفأول لأتما  ^٥٥همزة  إن

أولأمراكلأللأما  وصلهمزة  اصغ





و|]قربملوءالهل >م0نة تْؤينات إجابة اهايءارامحي الخوالواضح 

الخمامي.مصدر لأنه وصل؛ همزة همزته ارتضاء؛ 
•الدامي مصدر لأنه وصل؛ همزة همزته امثمار؛ 

•الوياعي مصدر لأنه ئ9بي؛ همزة همزته ت إ،داع 
الءم.اصي.مصدر لأنه وصل؛ همزة همزته انتقال؛ 

•الخماسي سدد لأنه وصل؛ همزة همزته اخضرار؛ 

مكسورة(وصل )همزة اللتل• ظلام ائدل ( ١ ) 
مكسورة(وصل )همزة الطالب• عمل الأمتاد امتمصن )٢( 

مكسورة(ومحل )همزة والدك• نصيحه امتع )٣( 
مكسورة(وصل )همزة _• l.j)لليث بالصلاة التزاماك )٤( 

T



التالث(رالزء النحرالواضح امت*؛و\'واا0تصؤ، ^ ٣١>اافحل تْرينات إجابة 

واممعلاللازم »اصل ت٠رلآات إحام 

الْ؛سى«

مح>ا<

اسالأفعال  اللازمةالأنمال 

جاء قب

اتحد بمكم

بمر ئ1ت

سوس ممث

.ءوتال توا^٠؛،

يقظ اتحهت
يُ

بمر ازدحمت

ييعا
٧٠ ٠ مء

)٢(محريق إجابة 

الأشجان.العواث اثعلت )١( 
ّمرأ.الكتاب اتخذت )٣( 
الدجاجه.العلب افترس )٥( 

السفهاء.العقلاء يتجنب )٧( 

مثمرأ.الستاذ وجدت )٩( 
الخزية.اللض مرق ( ١١)

الفاكهة.الحث >مأا(امغ 
أحضن.الزؤع الماء صين ( ١٥)
انمدآقا. ٠١فلن ( ١٧)

المان.الخادم أوقد )٢( 
اJلأسJ٠النتؤ صلت )٤( 
الوواءبالمريض تجؤع )٦( 
ص١ثا.الإهمال \س خدثت )٨( 

اس.)♦ا(أءكغ 

الشام.اظاهيه أعدت ( ١٢)
)؛أ(راضالقار-ئالفر>،ؤ

شافيا.الدواة الطين خت ( ١٦)

ءاة؛تهّم.سوء اه؛)ai(لمين يري ( ١٨)



واوّوأ!٣^ أاافهو تْوونات 1جابث (cJtJ،رائي الواضح الخو 

عجيتأ.الدئى جعلت ( ١٩)
)٢(محرين لإأجاة 

ناعا.الورق الفتاة ظتت )١( 
مروءة.ذا أحاك جنت )٣( 
مجدين.اليئاد الحاجة جنك )٥( 
فائزات.المجدات م، )^١( 

)٤(محرير؛ا ُجً(ج1بة 
مفيدة.الساحق محمود علم )١( 
مافرأ.أباك رأيت )٣( 
ْلويالين.المامة ماش ألفيت ر0( 

)0(محريى رج1ًجابة 
حسا.محمودأ لخال ا. 

ذ.المد الزلزال .ترق 
سيرأ.الثمى الباغ ند ج- 
صدقأ.الكتاب رت ص. 

)٦(محريك ص1ْجالآ 
متقتا.المهد صديهي ١^٧ )١( 
الفن.فيدأؤالكود أنأت )٣( 
غزيرأ.المْلن الفلاح حثرت )٥( 
الصدقالعللأب حدث )٧( 

)٧(i؛^؛؛^ ُة1ْجاة 

المباراة.في فرمنا از ف- 
محملة.الملم جدت و- 
هدفأ.المجد تخن.ت ا_ 

الأوراق.مزقت ( )٠٢

وامعه.الحجرة حسنت )٢( 

صغيرين.الحصان أدئي حجوت )٤( 
حاصرين.المهندسين زعمت )٦( 

شالينُالصديقين عد )٨( 

قوهن•الجوالين وجدت )٢( 
عائلين.القضاة الحاكلم درى )٤( 
مهيبات.الفتيات ملم )٦( 

وطأ.دمثّى خازت ت. 
حيزأ.الخجيى النار دت ر— 

فع.اءلبنفي .وهيت 

جهادأ.الحياة الجنود القائد أعلم )٦( 
حاصرآ.الطيب المريص أح؛رت )٤( 
واحا.الوٍلن حب الشعب أخرالحاكم )٦( 

,محمودا 

يلب.الولد رتمي ت- 

محمودأ.الصبن أحي ثأت ن- 
صعا.الامتحان نت ح. 



رامح/اكاوءاالنحوالواضح وااْتهو؛ؤ،الووم >اافهل تْ)ينات إجابة 

.خلاصاالهرب اللص عم ز- 
ئادمأ.الضيت خٍرخالدأيام أ- 
.ماء الثاج الثمس علت ج- 

ناتحا.الكتاب -طم 
مرضا.محييتي ؤيت د- 

)٨(محرص 

را،-جلسائانضاسل.
الحديقة.ش اللفل ب ل- 

الدرس.معيد حققي - )٢( 

المدرسة.ش والدك أيت< ر- 
)مأ(_ظثابمناباب

تميره.المدرسة لت خ- 
حائزة.النالب المعلم منح - ( ٤) 

٠ قلما.صديقي ّألت ٠ 

مقيدة.القراءة أض أنأت - )٥( 
ناف>را.العالم صويهمؤ ريت أ- 

محيص)٩(ماج1بة 
الح؛إأ.السائقان —سد )١( 

ال٠تةئJن١المعللم -كرم 
الدواء.المؤيص الطيب جئع - )٢( 

المأله.اتخالث .ظب\وطإ 
صيقه.والدي أكرم - )٣( 

مجيثك.سعدتى أ- 

إلىالحضور اّت،ع .٠ 
الماتمن.حب معلمي عود ت- 
ءال|يمة.امحبارأ حدى للي ح- 
حائزة.المتفوق ؛؟ ١٠٠١١ح م- 

التمر•ي الولد -ّح 

مكانه.في الكتاب صمت و- 

١ مفيدة.القراءة علمت ٠ 

نقودأ.الققين المحن عؤلى ا- 

ئادمجا.الشين أبى رت خ. 

القراءة.على المعلم جعي ش- 

الياحه.صديقه خالد لم ع— 

مكانه.الكتابإر .أعدت 



والْتهو؛و(أالإزم >ألةهل تْ)أأات جابق إ Cاكايءارامحي النحوالواضح 

المالة.أخي أيهضي — مواتها. ين المدينث السانح ر؛(-أةدم 
اكار.صديش دحالت أ- 

(١٠محييك)م|جالآ 

لترمهاالرسائل عتادئ محقرأ يوم، كن الوارد ايريب صندوق الميد ساص يمنح ره 
صاحثها،إلى رسالة كث بعلي المنازل، إلى يتعللئ ثم صيمرفها، الش الخامحلى حب 

سضأحدأ يجد لا وقد أصحابها، إلى رمحاتل من س ما أوصل وقئ الخاء ش يعود ثم 
ليجدهاال؛اص، صة أوتحث بالخزل، الخاص البريد صتل.وق قي الرسالة فيقع الخازل 
الخزل.إلى عاد إذا صاج 

الوصؤعق اكُدية الأفعال  ١^٠٠^٤ل اللازمة الأفعال 
شع

ه

يمر

-مرا يممللق

يدب بمدد

بمطمح، عاد

أيصل
محد

-ثء

الصيف،،هي الخفيفه الملأص يليس ثامته، وامتديت، جسمه قوي دجل الئرُلى ره 
علىؤيقيض الأمي يحففل الملؤيل. وموفه على ذلك ليعيثه الشتاء، في والثقيلة 

الزحام،ؤيمتع الثوايع في ين الينقم الناس؛ من احتاجه من نعف المجرمين، 
المامة.الأدامه على ؤيحافثل 



اكايءارامحي الخدالواضح وا1ْت،ءوأؤأالوذء >ا1ف،ءل و0رونات إجابة 

الوضيعل التعدية الأفعال  الوضعق اللازمة الأفعال 

خ/{ هوي

بمتن امتد

عفثل ومّض

مسعمسا فقلمحا 

يتثلم

بمع
احاء

(١١)محليك إجابة 

)ب(

)١(

الضم.على بي فاعل صمير والتاء■ الكون، على مسي ماض فطأ ■ ظن ■ ظننت 
بالفتحة.متصوب أول به مفعول ت المصاخ 

بالفتحة.متصوب ثان به مفعول مطفثآ؛ 
)٢(

علىبي أدل به مسول صمير والياءت الغيح، على مني ماض فطأ أجمر■' - أجمرتي 
نمب.محل الكون؛ي 

بالضمة.مرفؤع فاعل فريد؛ 
مضافضمير والهاء؛ الخمسة، الأسماء من لأنا< بالألف متموب ثان يه مفعول ؛ أ؛اْ 

جر•محل في الضم على بي إب 
بالفتحة.منصوب ثالث به مفعول ت مريضا 





رابياكادث<االخوص ااة1ءل<>|،هم تْر؛،ءت إجاُة 

ب.الثمز تزال لا )٧( 
الماقق.الرجل همْ )٨( 

الهاتج.الحز )آ(ركث، 
صاقيه.الماء انفكت ما ١( )٠ 

(٣١محييي جابة إ ١

نافعا.الدواء علم ت- 

ضرأ.السنان جدت و- 
مخلصا.صديقي لمت ع- 

)٤(صرص آًُأجاباال 

خرءلاتزال،،

يعت

aانفك خرءما 

مسافرأ.أُاك .ألفيت 
مزدحما.الثاؤع ئيت د- 

-رأيت

اسائرلمحاما—  مثيرلقمر ا—  ~االُلرمنهير

-الكالنهناح مفيءالصباح  لقطاننمغا. 
لتلميذنابحا—  ناصماللعام  -ائاءمتدقق

تحدنع  نمز-الطين،  -التاجررابح
_اكرتءال صافيةالماء  مثمرةلشجرة ا— 

)٥(محرين إجابة 

نافع.كاب .هدا 
ءاليا٠يتاء عدت ص. 

عابمّجل لتنين ا■ 
وفيا.صديقا اشر ء٠ 

بار.ولد عيد س. 

ئمر.بستان ش نزهت ت١ 

كلامكير.حيزمن نافع .عمل 
متتن•مهندس جبي مب• 

كييرة.مدرصة خلت د— 
مديتهمشق د— 

اكاصح.الخلمت، كلام عجتي أ— 
الأصيل.الحصان حب أ— 
اكاصجة.الفاكهة يحب حمود م— 
الواسعه.الحجرة عاتلش كشت، س— 

الهاتج.الحز -احاور 



ءاسمتْرينات إجابة اكايءارامحي الخوص 

)٦(ٌ ابة 

.^lj4في ناعي لطالب ا. 
مشوي.الخمر ارب ش. 

.اكئرمميئ.
للامتحان.ٌتأؤزآ لمجتهل. ا. 
عمله.إلى بنر التثيئل لعامئ ا. 
ماشالثأأؤلتصاتح متجاهلا تكن لا ■ 
فمه.على يدم واصع لمتثاثب ا٠ 
المماحة.الولدأكل ,

فاهما.لتكون الد.رس إلى سجع ا. 

بالدراسة.متمتع لمجتهل. ا ,

<٧١محليك اجام 

يمتيص— امصص  ثليؤر- انطلى 

لحيى-تلحيى استغمن_ستزفر

تح-ثتح ،IaJu- ذهن 

أسرغ_مغ ثعمب- 

أثمر-يثمر سق- سق 

التهب-صل أحكى-سى
امد-مد أء١ئ-تمد

م-لآألء



اس(رص الحرالواضح ملإو،ا إجابةض1ات 

)ا(حملاكاتوءلىاسم

المارق.على الشرطي ض ئ- 

مثاب.المنكر عن واكاهي بالمعروف لأمر ا- 
تعالى.اض هو الرازق ان تش ن- 
مخايع.مثعود لساحر ا١ 

الءئةينّ)آ(.كتمالع1م 
الجائزة.الجتهل. ال ن_ 

المزدحم.الشاؤع تجنب أ٠ 
مهصوب.لمحسن ا٠ 

المقرة.الكب قرأ ا. 

عاقلات.الحجاب يرمموين اللأي . )٣( 

ماهرات.الشاب ئخثلى للائي ا- 
مخلصان.معلمان ومحمود حالي ٠ )٤( 

مجتهدتان.طالتان وسناء فاء و. 

٢٠)
٢ ۴٣







ا1ْقهول«1اسم تْؤينات إج،بة ه؛.اكايءارامحي النحوالواضح 

المزرقش.الماط على السث، ج— 

•المكسورتين المجرتين منثلر الى ه~ 

كلأم.سوذ.-للئفهاء 
الذبوحت.الطه أيت ر- 

الممتوعت.الأءماد حذر ا— 

محترم.المخلص لمعأم ا- 
محظور.أمر ااتأس على —التجئس 

اللوح•على مكتوب لدرس ا- 
مقهلؤع.الأقس نر ذ- 

المتسالق.هذا —احذر 

ممتؤع•هنا من لمرير ا- 
الأرض•باطن من نتخرج لقظ ا- 
معكم.التقث لإنسان ا- 
معائد.للحؤح ا- 
ثساءد.لمةين ا- 

محييك)٧(

ثةد-تمهاد يحتد٠ سد ح— 

ضل-محهإ؛ ثثت_تكثش
٠

ءء»َِ ء م  ،
يستممصاس اصتحّا  مح-ياغ

ءهم-محم حرم-يحرم

^ل-ثنتنهل اشح.تمح



اكايءارامحي الواضح الحر fااْفهوو راسم دْ)ونات إجابة 

)٨(مح>يدا ُلآإجاة 

مضروب.الكسول لطالب ا- 
-اكىم،اصود.

مموب.لمحس ا- 

ممقوت.لخيل ا٠ 

مفتوح.المدرسة اب ب- 

معظم.العائد ^١^! ١- 
محترمة.المودية لفتاة ا. 

سد.-الشيق 

ميل.الم -الإنسان 
ممل.الإناة -سا

مسرورون.فازوا -الدين 

مح؛ويون.بإتقان يعملون لدين ا- 

محمودتان.حمالتان والصدق لكرم ا- 
محترمتان.تلميال.تان وسناء اJث^ة ء- 

(١)

(٢)

(٣)

(٤)

ءج؛تأ





مظةمح>ينرم(
غيرالميء./ ض احلو تعاقب لم )١( 
سمكة.ص بمداكياذ لم )٢( 
عمله.غير موته  U(Vللإنسان يقي لا )٣( 

)؛(ماتلتاسممح/محرمح•
الئذق.غيئ الإنسان يم لا )٥( 
بعضها.غين المسامين امتعه صاصت، )٦( 

الذم،.غين المعادن اوأ صأ)٧( 
زهرة•متر الأزهار نطقت ما )٨( 

®ً؛جابم؛محريهس
واحد./ واحال.أ خلا الأصدقاء جمح الوليمة حضر )١( 

واحد١أ٠ءد.ا ما قاء الأصل. جمح الوليمه حفر 
حئ./ حثا حلا الدية أحياء رأيث، )٢( 

حيا٠عدا ما المدينة أحياء رأيت 

عمد./ عئدأ حلا الخالئ جمح اسق مرق )٣( 
عقدا.ءد.ا ما الغلي جمع اللص سرق 

درسا./ درس حلا الدروس حنتلثأ ما )٤( 
درسا.ءالأا ما الدروس حقفلتإ ما 

 )٠(js شارعا./ شائع خلا نثليمه المديتة شواؤع ؛
شارعا.ءاJا ما نهليمة المدينة شواؤع كث 

بابا./ واُتأا خلا الجار أصلح ما )٦( 
بابا.ءد.ا ما الجار أصلح ما 



ءواءسسه(تءئ1ات i،؟l^ الخواراضح

نفك.غير على سممو لا )١( 

تلمأ.إلا الأئلأم انكسرت )٢( 
العاملون.)مأ(ئظزإلأ 

لمحن.غين الماعه تدق لم )٤( 
ميلا.إلا كلها المافئ نشت )٠( 

أخيك.غين سفره من عاد ما )١( 

 )٢( U الأذكياء.غ؛ن / غين اكلامي. و\ذ

الخام.غ؛ن الخوذ رأيت )٣( 

الأخيار.غين مماحن )؛(لا 

الة.مغين ال.رس فهمت )٠( 
الخيل.غين / غيث الأشجان تنمر لم )٦( 
ازفع.غين / غ؛ئ الكب تعجبي لا )٧( 

محييك)٧(

بابا.إلا الأبواب -اغلخت 

تاجرا.إلا البحار ح ر- 
الثوكمال.سوى السوية المدذ -زرت 

شجرة.غ؛ن الأشجار الولد لق ت- 

٠الخوذ عدا التوي الخلاغ -زرع 
زهرة.إلا الأزهائ فتحت ت- 

تاامين.أ.خلا ها اكلاميد *؛ح ن- 

نافذة.عدا ما الوافد أغلق )٦( 

اثنين.خلا الهللأب حضر )٧( 

الأخيار.سوى لامماحب )٨( 

و(لأأشربغٍنالون.

\وجض.إلا الخلاب أخفق ( ١٠)



االثالث رابته الحرالواضح الإ؛لآأ؛يما ءا1ْاستوء تْريات لجأبف 

طائرأ._ئجرتاسوئماءاوا 
ماص.اللميإلا -انقضى 

واحل./ واحدأ عدا المسافرون اد ع- 

)٨(محرص 

الضاخ.إلا الفاكهة -اثترت 
 - U التفاح./ التفاح إلا الفاكهه نضجت

 _u_ التفاح.إلا
اللن.إلا اسام -ناولت 

الأين/اللص•إلا شراب ماد -ما 

اللن.

الشئن.المعلم -_ 
الممصزب/ المقصر إلا الطلاب رب .ما 

المتصئ.إلا رب ا م- 

الكسلادز.عدا ما الهللأب ع جت- 
الكسلان./ الكسلان عدا الخلاب _نجح 

الجان.عدا ما المعركة ي الجوة .١٣ 
الجان./ الجان صدا المعركة في الجود -أقدم 

الأشرار.عدا ما شث من احب ص- 

الأشرار•/ الأشران عدا شث تن احب ص- 



ءالْستنهرتمسان إج|به اهايءارامحي الواضح الخر 

(١٠)محريلآ تلآًإجام 

ممابآ.إلا الكث -قرأت 
واحدأ.إلا المرضى -زرت 

لرما.إلا دروسي ففلت ح- 

سيدئ/ سعيد إلا الهللأب جاء ا م- 

زهرة./ زهرة الأزهارإلا ئذتل م ل- 
ضيما./ ضيت إلا الضيوث تدم ا م- 

محيص.صديق إلا أث ا م- 
واحدأ.عاملا إلا رأيت _ما 

واحد.على إلا سلمت ا م- 

(١١)مرئي صً'اجالآ 

واحد.غين اكللأب ؛^ ٥١-
واحد.غين / غين الطلاب يحل ا م- 

_ئأقلغينط1ف.

(١٢)نحدين إجابة ®ء 

(١)

(٢)

(٣)

آت؛

المنح.على مبؤ ماض صئ ياغ: 
بالضمة.مرفؤع فاعل • الملاح 
يالفتحة.منصوب به مفعول القمح؛ 





>الخ|ل<تْ>ينات إجابة رابزماليخو١٧^ 

»اكءال1أمر|ئات إحام 

)١(مح>يدا إجابة 

بالئة الأحوال  امماضلهبة النئ الأحوال 
حالية وامحن

كاملة ،مهلمثت\ت 

مغنطا

مرددأ

؛٢١

نوعيا الخال الحمالةرقم 

اسميةجلة  ناثمونأهله  (١)

سلةحملة  احدبه لريثعر 
مقرئ مملومحن (٢)

يليةجلة  آثاراكساءل؛هم قدبدت 
وجدورجار  (٣)

مفرد ناصجا

مفرد راجا

مكانفلرف  الغصنفدق  (٤)

ساليةجلة  يغرد

مكانئلرف  اتاءتحت  (٥)

مقرئ صدأ ١٠

قعلةحملة  شيناتحمل لا 
اسميةجلة  التاءثرeسمتكة٠يها



^١٥١رامحي الواضح الخد رالخال!تْ)ينات إجابة 

نيئةم ل(٦)

نائما

جاروجرور

ممرد

هوصغير(٧)

يص

اسم؛ةحالة 

اسمةحالة 

•ريثكو( ش المستتر والضمير سبعان(، )وهو ني والضمير الواو ١( 
فيه(.وجدت )وما ي والضمير الواو ٢( 
)غاب(.ش ئنْل المستتر الفمير ٣( 

تثمر(.)ولما ش الخستتر والضمير الواو ٤( 

الثمس(.ءلاإعت,ا )وما ش فقط الواو ٥( 

هاج(.)والبحر ش فقط الواو ٦( 
يثرنا(.)ما ني فقيل الضمير ٧( 

قمقالة(.الغرفة )ونوافد في فقط الواو ٨( 
ءاد(ؤ)وقئ ش المستتر والضمير الواو ٩( 

)٤(ٌ إجابة 

وحيدوأنت / وحيدأ الليل في تمش لا ١( 
انتصرواوقئ / منتصرين الجنود ماد ٢( 

متساللونوهم / مساللين الجن من المجرمون فر ٣( 
عاليهمباد والهمح / قرحين اللعب من الآءا٠اد يعود ٤( 
مسرعةوهي / مسرءه المرهمر إر الماشية ذهبت ْ( 
نيءوهو / نيتا الهلعام تأكل لا ٦( 
ترض./ راممة \ذبذ أملت ٧( 
محلوةاJ / ءتكئلأ القاضي أمام الجاني حضر ٨( 



»1لخال(و0رونات إجابة الثالءارايز/ ايحوالواضح 

تعلمون؟وأنتم / عالين أحاكم ئؤذون لم )٩( 
نئليمه.وهى / نفليمة ثياتك البس ( ١٠)

ره(محرص آً|جام 
متشرلالطالج أئن ١. 

قلامأ.القاني وعان 

المنهزمونآطين•روجع 
غضان.وأتت تحكم لا - ٤ 

التعبأءياهلم وقد عملهم من الملاحون رمع ٠- 
المسجد*إلى إخوته تع سمد ذهب  ٠٠٦

الممل.ش مشرمن جنتهم ٧- 
كلامهن.ينب جاهلات ال؛لاوات ٨-تكلمت 

نيام.والحراس الجن س المجرمون هرب ٩- 

لآ|جام>سلأ(

وهوحاتما.الغ.وؤ_، جلس )١( 

يتواضع.الغؤ يعجض )٢١( 
اجتهد.ومم. التلميد أحث، )٢١( 
يثكو.المريمل >معؤتا )٤( 

مفتح.وهو الورد أصرت )٥( 

لاهين.الأيام )ا(تميبما 
ذنبه.عن معتد.رأ الالو_ا جاء )٢١( 
عرقا.ضا الأبق رجغ )٢١( 

وهورحيص.قطنت الفلاح باع )٥( 
رح.وك التاجر عاد )٦( 

وأنترمريص.لاتختلط؛التاس )٧( 

يعتن.ر.اتاك عمن اصفح )٩( 
تمطن.وص الماء إر انثلر ١( )٠ 



اكايءارامحي الواضح الحر ٩٢٧>ءالخالءضنات إجابة 

ْتمآ.الحصان ركبت )٤( 
الصدر.مشص إخواني فارقت )٥( 
لقظه.يحن القلوب آسرأ الخليب سمث )٦( 

(CU  مجره.هن تاة3لا المسان يهر أيمرت

فلتها.٠٠رما المنسة غرمت )٨( 
)٨(محريق تلآ1جالآ 

واثقا.الأمتالة على ١كلالغ -أجاب 
مازحا.محمود كلم ت- 

أفعاله.على محكي المذب أيت ر- 
يمؤح.الولد معت س- 

مساء.صاح اه متغفر أ_ 
أيه.>ع الكسول اء ح_ 

جوادْ.ملي الفارس أيت ر- 
ميتمه•في الأمين أيت ر- 

)٩(محراْر؛ا ُاجاة 

(١)

*^JmLّعد سرب ٠

(٢)

يتوجع.المريص تركت -

(٣)

الئص.حلمر الشنءبي؛٠ اممللق 

it)

السس.فى العصفور معت ص .

(١)

الامتحان.أوراق يصححون والمعلمون الد|رمه غادرتا .

إله،نافلت والولد المصمور رد غ. 

آعشاشهل.في والطن افرت س. 



،الخال!ضنات إجابة ^١٥١رامحي الحراراضح 

)٢(

القطار.انطلق رئي المسام وصل - الثمسز. طلعت وقد المسام اد ع- 

محواه.أءج؛تي وقئ الكتاب رأت ق- 
)٣(

ش4.طوماص الكتاب قرأت _ جميز. العصفورتغريده مث ّ- 
مهيب.^؛eCA 0الأسان. أيث ر- 

)٤(

المريضبات - يقود-حصانه. مام قل أ- 
دمومحه.ئد.رف الaلالب الماُللم اتب ع- 

وهونشيط.العامل ذهب ~ وهوييتم. المجتهد اء ج- 
صامتون.وهم الحديث الطلاب ست»ع ا .

)٦(

فاز•دئد الماراه المريق نهى أ' 
انتصروا.وقئ الجنود عاد .. 

نجحوا.وى. الهللأب مل أ- 

٢١٠١

تتعيا.الجواد أخي ركب -
باكيا.ام المدعت و. 

يضحلد.وهو أحاْ حالي أى ر- 

مخلصا.محمودا حتت ص- 

مسرورأ.أض أبي ستقبل ا- 
(١١مح>يفي)صًإجاة 

مزدحماوحدناْ المنتزه إلى وصالنا ولما النهار، انتمم، وةاJ أّرتي حرجت،ع 
عالية،الأشجار نرى الطبيعةإ بجمال، تمتع الضوصاءنعن مبتعال.ين تا هجلبالناس، 



اكايءارامحي الواضح اكم رالخال(ت0رينات إجابة 

البيتإلى ءدن\ حتى جميلا يومأ فقضينا صافيه. دالميا0 وثعجب للطيورمغردة، ونملرب 
المى.لغربا ولما 

أنواعها الفقرةق الواردة الأحوال 

ساليةجلة  النهارفئانتصف,، 

مقرئ مزيحا

مغرد بدين

ساليةجلة  سع

مفرد عاليه

مفرد مغردة

مقرئ صانه

ساليةجلة  الشمستغرى ئا 

(١٢)

لر<(

القح.على ض ماض سل حرج: 
بالضمة.مرفؤع فاعل الأولاد: 

فيالمكون على بي صمير و)هم( الفتح، على بى حرف الواوواوالحال وهم: 
مبدأ.رم محل 

مالم.من.كر جمع لأنه الواو رفعه وعلامة مرفؤع، ح؛ر ■ قرحون 
نصا.محل فى حال والخر المستدأ من والجملة 

)٢(

مبنىصمير الفاعل وتاء الفاعل، بتاء لاتصاله الكون على مسي أمر فعن أبصرت: 
فاعل.رفع محل في الضم على 



ءالخالت0ئ1ات إجابة حمثق؟ ا التاJcرابزم الواضح النحر 

والفتأحة.منصوب يه مفعول عث 

متصوب.مكان ظرف ت >غ 
مبنيصمير والهاء الكرة، جره وعلامة مجرور، إليه مماف رأصدقاء( ت أصدقائه 

حال.نم، محل قي الجملة وشبه إليه. مضاف حر محل في الكر على 
)٣(

الفتح.على ميى ماض  ١٣لث: 
بالضمة.مرفؤغ ثاعل الأطفال: 

المكون.على ميى حث حرث ي؛ 
الكرة.جره وعلامة بمي، مجرور اسم نثاجل: 

حال.نصا محل في والمجرور والجار 
الفمعلى بي ماصن فعل ورعاد( الفتح• على مبني ععلفا الواوحرف •' وعادوا 

فاعل.رفع محل في الكون على بي، مير ص وواوالجماعة بواوالجماعة، لاتصاله 
الإءراب،١من لها محل لا حملة)لعج،( على مسلوقة الفعلية والجملة 

سالم.مذكر جمع لأنها الياء؛ نصيها وعلامة منصوبة، حال م~رورين* 

م۴ ۴ 



رصالخوالواضح ءاات0ييزءتْ)ينات إجابة 

»امحص؛يز«تْرينا،ت، إجام 

لإإجاممح>ينرا(

معالْثم التمز الحملةرقم 
)ثلاثة(•الئوظ  ساييك (١)

)أربعة(ملئوظ  أعواد

>|الاءوظ بئرا (٢)

الكف()ملء ملفونل  حثا (٣)

)ئطارأ(مالقوظ  قط؛ا (٤)

)إردبا(مالفوظ  شعرا

عسر()خمسة ملفوظ  محطارأ
)عثرين(ملموظ  أردأ

ملحوظ طعما (٠)

ملحوظ بقاء

ملحوظ فانية

وتسعون()خمى ملفوظ  صفحة (٦)

عشر()تسعة ملفوظ  معلرأ
ملحوظ هواء (٧)

ملحوظ متثلرأ
ملحوظ صلابة (٨)

)٢(محريك 

تمييرمساحة•أرمحى، )١( 
مساحة.تمسن كتانا، )٢( 

وزن.تمي؛و بتا، 







،11تْييو،ت0رونات إجابة (_Jcرابزء ^ ٧١النحر 

ماء.من •مْ تحمز وهي المن رأث - ( ١ ) 
ماء.-م، تحمز وهي البنت أيت ر- 
نحاس•س رطل خترمن ذما من مثقال )٢، 

نحاس.رطل من حير ذما ثقال م- 
الأرض.س ذراع مثي اشتريث - )٣( 

أرض■ذراع ٌهم شتريت ا- 
محب.من ممصين اشتريت - )٤( 

هب.قفصى شتريت ا٠ 

صابون.من قتطارأ التاجر باع - )٥( 
صابون.قته؛لار التاجر اع ب- 

بث.من صاع مش الفطر زكاة - )٦( 
بث.صاع نصث الفطر كاة ز٠ 

)٧(يص حمص 

ءاو>اؤصاعا بمن - روا. دحا )١(-اشتريت 

^١.قفيزآ الرق س ملت ح- 
-١شترترطلأمنالتفااشترتقطارأسثث. ؤ)أ(.

فضه.متتالين من حير ذهب س متناي .١ 
زرعا.فدانا الفلاح باع - قماشا. ذراعا اشتريت )٣(. 

أرصا.شبرا الفقين يملك لا - 



رامحيالخدالواضح ،التْييز1ذخينأت إجابة 

معلمين.سع المدرسة ش - ( ١ ) 
مرات.ثلاث افرت حم- 

محايأ.عشر خسة أخي )آ(-ةرأ 
شهيدأ.عثرين عن المعركة مقرن أ٠ 
معلما.عشر أحد الدرسة ى ف٠ 

رمأ(.فىاسةطم.
صفحة.مم على الكتاب حتوى ي- 

فواذ.)؛(-ممرالكتاب 

ؤلحما.الفواكه ألن. من لموز ا- 

كب.عهسر رأمحا ق• 

ميل.ألت القهلار ار حم- 

حزنا.القلب اض ف- 

وأشدأمانا، وأممر ومحيله، اميع فأنا قامحلبه؛ النقل ومحاتل أناأفضل ئالتاالهلاتر٠؛ 
متمه، ١۶١وأنا الركاب، لمددأتمرمن أسع لذا وأتمرحجما؛ احتمارأللوت، الوسائل 

متثلرأورواء.وأحسن هواء، أطيب ذلك ^5، وأنا نحب• ولا بمج، فلاأشعرراتمي 

)ب(

)١(

التأنيث،.تاء والتاء الغتح، على مم ماض فعن ت أكلت، 
رء.الئل١Aيالقمة مرفؤع فامن الء؛رأ؛ 

القناهرة.بالفتحة منصوب به مفعول إردبا 
الذلا٠رء.بالفتحة متصوب تمييز شع؛رأت 

)٢(

التأنيث.تاء والتاء القتح، على بي ماض فعن ؛ باصت، 



ضنات,اصن.إجابة و؛ٍه اسمااوامرمح/اكادعا 

الظاهرة.باكمة مرمغ قاعل* I اكجا-أة 
الظاهرة.بالفتحة متصوب به مفعول ت ثلاث 

الظاهرة.بالكسرة مجرور إليه مضاف ت بيضات 

)٣(

السكون.على مؤ جث حرث ت في 
محلني والمجرور والجار الثلاهرة. الكسرة جرم وعلامة بفي، مجرور اسم •' اليدان 

م.خر رفع 

السالم.الذزكر ؛ج٠ع ملحق لأنه بالواو مرفؤع موحر بدأ • مشرون 
اافل١هرة١بالفتحة منصوب تمييز ؛ جوادا

)٤(

الت1اهرة.بالضمة مرفؤع بد|أ I المالم 
الظاهرة.بالضمة مرمع نعت المامث؛ 

الثلاهرةهبالضمة خرمرقؤغ ت أرفع 
المكون.عر مش جر حرف من: 

والجارالمالم، المذكر بمبمع ملحق لأنه الياء جره وعلامة مجرور؛من، اسم ذوى• 
بالمر.متعلقان والمجرور 

الذلاُرةببالكسرة مجرور إليه مضاف المال'' 

الثلا٠رة.بالفتحة تميزمنصوب تدرأ•' 



اكالثءارامحي الخوالواضح >ااْنا|م<وْ)ينات إجابة 

»الْاادى«تمري|ات إجابه 

 ،.،)١(

والباءالأعراس نؤع  الأعرافحث من نوعه 

والبناء

المنادى الحملةرقم 

يالفتحتمثصوس  معرف أهد (١)

بالياءمنصوب  معرف صاممض (٢)

الهتحةمتصوى  معرف محق (٣)

يالكحةمتصرى  معرى رحيما (٤)

بى ذJاهاJان (٥)

الضمعل ض مش محا، (٦)

بالفتحة، «تصو>ّ معرف نازلأ (٧)

الفمعل بي  مش فريد (٨)

بىءلاضاو ض تنونفا  (٩)

بالفتحةمنمرص  معرب أهد (١٠)

الضممل بي  مض غلام (١١)

الواوعل مش  مش مسافرون (١٢)

مج،بهه>ّهرآا(
ستفصل الفضل .اب 

إلماأمل الغمار همد .أي 
صرأ.إمم،اهمل يا أ. 

ترسا.غلامان .يا 

عجول.يا ئثد ا. 
لك.هتيتا يرومه ش مجتهدآ أ. 

بالألفمنصوب 
لفتحةبا متصوب 

الضمعلى مض 
بيءلالأك

الضمعلى بي 
لفتحةيا منصوب 



راا0نااآم|وْودتات إجابة اكايءارامحي اكحواراضح 

الزور.وشهادة إياكم شاهدون يا ه- 
اصضق.غافلا ا ي- 

التوفيق.حالفك عمش متقتا ا ي- 
بنا.ترقى العرب أخا ي أ- 
تعالى.اف، مخظ ا->ف.روا مدرون ا ي- 

الشاث.تعال اف، اسأل المروءة ذا ا ي- 
)٣(محرين 

)ا(يا،جهاوألأ-لإ.
الغرور.يع متممرأ يا )٢( 
الحيوان.ارحموا رحماء أيا )٣( 
حيالكم.ؤوم\ فرمحاذ هيا )٤( 
أرضعي.الأم أيتها )٥( 
التجاح.*وتل لا كود يا )٦( 
العواقب.بحن أبشروا متجن يا )٧( 
بالعدل.احكما قاصيان أيا )٨( 
الأثرار.مححيوا لا تيلأة ا )٩( 

١العفووالمغفرة نسألك ي١الأإبم ( ١ ٠ ) 

)٤(محرين ُأ'إجام 
أخبص.العالم ءل١لب يا - )١( 

أج_،بالنداء ما|غ ا ي- 
احرص.لتلا ارا ّيا )٢( 

بهم■ترقق ؤللابه مرشدأ ا ي- 
امحتفق.غافلا )م_ا 

القراءة.أحسن قارئا ا ي- 

الواوعلى بي 
يالفتحةمنصوب 

يالقتحةمنصوب 

بالألفمتمرب 
الواوعلى بي 

بالألم،منصوب 

بالفتحةمنصوب 

بالفتحةمنصوب 

بالفتحةمنصوب 

مرابمس 
الضمكلى متى 
الفممل متى 

بالياءمتصوب 

الألفعر متى 
يالئتحةمنصوب 

الضمعر مٍنى 

احترس.الحم حارس -يا 

ئمظ.واجه مهملا -يا 

تعال.اه، برصا أبشروا متقين ا ي- 



اكايءارامحي الواضح الحر ر1ل0ناو؛ء|تْرونات إجابة 

بديلا.اا؛4 برصا ممللب لا معلم ر؛(-وا 

اجتهادك.على انت مجتهد يا - ارتبغ• قاسى ا ي- 
القراءْ.أحسن حالي يا _ رْ( 

المهربئع ماص ا ي- 

)٥(محريك هْإجالآ 
القرآن.قارئ )ا(1 

كنا!ه.وا  ١١٥١!- 

)أ(ياأحاالإ-.لأم.
محمود.أبا ا ي— 

.ياسلمن.)٣( 

الحاجات.ذوي -يا 

سيئ.)؛(يا 

فاؤلمه..يا 

>ه(ياطابن.

سعيدان.ا ي— 

.محملون )٦(١يا 

مومتون.ا ي٠ 

ُاجاةمح>يفيرا■(

حجابك.تترش لا فاؤلمه .يا 

.ُائا,تار

العالم.ءياذا 

مسالمين.ا ي٠ 

.ياجتلأىب

.ياجتديان.

نائمون.ا ي٠ 

>ب(

)١(

السكون.عالي مسي نداء حرف ؛ يا 

سالم.مذكر جع لأنه بالياء ْموب منادى ٠لال٠ين• 
بالضمة.مرقؤع ميتدأ عواقب! 



>ال0نااآ؛ه|تْ)ينات إجابة مالإِك اهايءا رابته الواضح اكم 

بالكسرة.مجرور إل، مضاف ث الظالم 

بالضمة.خ؛رمرمع ت وخمه 
)٢(

المكون.على مسي تل.اء حرف يا؛ 

مثى.لأنه الألف؛ على بي منادى صسانت 
الكون.عر مص وجزم نهي حرف لا: 

الأهعالمن لأنه النون؛ حن.ف جزمه وعلامة النائية، بلا مجزوم مضايع قعل تلعبا• 
رفع.محل قي الكون على بي صمترفاعل والألف الخمسة، 

جرهوعلامة بالباء مجرور اسم و)النار( الكمر، على ميتي حر حرف الماء بالمارت 
الكسرة.

)٣(

الكون.على مض نداء حرف ■' يا 

الضم.على مض منادى علق: 
المكون.على ميى وجزم نهي حرف لا: 

متعآبالكسر وحرك الكون، جزمه وعلامة الا٠ية، بلا مجزوم مضايع فعن ت تتسلق 
رانت(.ضميرمتترتقديره والفاعل التقاءالماكتين، من 

بالفتحة.منصوب يه ضول الأشجارت 

)٤(

المكون.على مبتي نداء حرف يات 
بالفتحة.منصوب منادى مجهدا؛ 

فيالضم على مض إليه ضميرمضاف والهاء متصومبربالفتحة• يه مفعول، I ص - منه 
جر•محل 





^^يعميييي

القصورهالتأنيث بألف خترم امم  حقدى (٩)

الهصورةالتأنيث بألف محتوم اسم  ذكرى

(٢)

فالصء ■ ٣٥المنع سب  فالصم م' المنهٍع 

ونونألف قأحر، مزيد علم  شعبان

ءلمأءج٠ي، رميس

النملوزن عل علم  ترب

أسلوزن عل صفة  أحمل
وزن)ئثل(عل ثلاللذكر علم  تحر

أعجميعلم  إيرامم

مزجأتركا مركب علم  يروغراد

ئنلأنوزن عل صفة  ران

الخمؤحمنتهى صيغة عل اسم  كناش

المرويةالتأنيث بألف هومة صفة  شقراء

ونونالق مزيدقأحر، علم  رضوان

الخمؤعمنتهى صيغة عل اسم  قراطيس

القصورهالتأنث بألف محرم اسم  شكوى

لقعا وزن عل محفة  محداس

قديمة.عربيه قتيلة ضر م—  يثرب.إلى ه افه رسول اجر ه- 
أيوالأتاء.ه يراهتم إ• 
الورق•س تراطس شتريت ا■ 

منك.افصخ ممد ا م. 
جميلة.يمتاهلن ءج؛|ت، أ■ 

بالنلم.عيك ارصوال ي— 

الناس.أضح س محليب إلى ستمت ا. 
بالمناقلوالجميلة.عجبت أ. 





أرربممفأمق ،المنوع إجابة  ١٥٤٥'^الثالءآ رايتي الواضح النحر 

حر.حرف إلى: 

منممنؤع لأنه الكسرة؛ عن نيابة الفتحة جره وعلامة مجروربإلي، اسم حلوازت 
الصرف.

)٢(

فاعل.ضمير والتاء السكون، على مض ماض سذ عطف؛ عطمثا- 
جن.حرف على: 

منممتؤع لأنه الكسرة؛ عن نيابة الفتحة جره وعلامة مجروربعلي، اسم إمحماعيز؛ 
•الصرف 

)٣(

ضميروالفاعل ، التضعيف، بب ببالفنع وحرك السكون، على أمربي فسمأ رد' 
زأنت(.تقديره تر تم 

مجتصوب؛الفتحة.مفعولبه الثحيه؛ 
عننيابة الفتحة جره وعلامة بالياء مجرور اّم ث وأحس جر، الياءحرف بأحسث 

الصرف.من ممتؤع لأنه الكسرة؛ 
الجر.بحرف جث محل ي صمير وها: جث، حرف من؛ - منها 

)٤(

بالضمة.مرنؤغ ممالغ فعن محتار؛ 
بالضمة.مرمع فاعت ت ممن 
الكسرة.جره وعلامة بالباء مجرور اسم ث وتربت جر، حرف الثاء ث بتربة 

مجنءمتوٍع لأنه الكرة؛ عن نيابة الفتحة جئ. وعلامة مجرور، نمتا حضراءث 
الصرف.

۴م0 د۴ 









واكسؤهالخقيمو ء|ونمت ضنات إجابة صي{رابيد الخوالواضح 

^•saJL^أشجار بمنظر ستمتعت ا٠ 

ماتلؤ.أغصان ذات شجرة أيت ر< 
ممتحه.توافن اليت ش ■ 

)٨(محرص 'رجاية 

جاهلة.صدمة من حيت ءاةااه دوْ ء. 

جاهلين.سمين من حيت عاتلأن دوان ع. 

•جاهلثن صدمثن من خر عاقلتان دوتان ع. 

جهلاء.أسئاء من حير عقلأة .أءاJاء 

جاهلات.صاويقات من حيت عائلات ١^، ^. 

(٩)

بالسكان.يزدحم بمؤ مررت )١( 
تعلو.منزلة مصر نالت )٣( 

بجو•ممر س خنت يدئد قلتن رْ، 

يطرب.صوتا ممعن )٢( 

يلهث.كليا مقيت )٤( 

يخلص.أخ من ينخ صحا ؛^ ٠١)٦( 
(١٠

ولدأماثحا.را(ئايلغ 
سامعيه.ش موثرأ حيا سمعت )٣( 
عمله.متقن عامل لإ أحب )٥( 

الضاحكة.جاءتاليت.تاأوت صحك. بتت جاءت )١( 

الجامح.الحصان رمحت أوت جامحا. حصانا ركت )٢( 
الاطع.التوت ظهن أو: ساطع. نيئ قلهر )٣( 

لامعا.برقا أبصرنا أوت اللامع. الرق )٤(أبصرنا 

 a( نت؛.مريعا تطارأ شاهدنا
تفته.عميقة نقير على عهلفت )٤( 

عزقها.جميله ياحرة رممى )٦( 







اكايث(رامحي الخدالواضح أ1اتوو؛هءت0)ين1س إجابة 

»امحوك؛د،،تْريةات إحاة 

(١)

اكوكدنهمع  التؤكد الزكي الحملةرشم 

معتدي ٢٣٣٠حمعءسس ازئ (١)

معتدي كك اقث (٢)

لفظي ٧١ )تفقدت(ق الفاعل تاء  (٣)

معتدي ءمعع
س أنا

معتدي يلهط والاوي،ش (٤)

معتدي حعمع إحويك

لفش إياك)الثايت( محاك)الأيل( (،»

معتدي
>ء
ب الرسول (٦)

معتدي محنت الزورق (٧)

معتدي كلهما صديقي
لفظي أجد)_( اجد)الآدو( (٨)

لفظي نحن >نا(الفاءالين (٩)

معتدي أنث1 تحن
معتدي كله الضيق

معتدي ككعْا دارو4 (١٠)

معتدي كك الثمن

لفظي أنا الفاعلتاء  (١١)

معتدي شي أنا

معنوي أيمسيحا أحواء











ء11توونحيو؛،و0رونات إجابة اح؛اجأيك التايءا رابني ااواءدح النحر 

)٢(

اكع.على مض ماض ط احترق: 
وهومضاف.بالضمة، مرفؤع فاعل أثاث؛ 
الكسرة.جره وعلامة مجرور، إليه مضاف الين؛ 

إليه،سىضميرمضاف والهاء بالضمة، مرفؤع )أثاث(، لكلمة توكيد رجميع، جميئة' 
مْحل ش المم ملكا 

)٣(

الكون.على مض امممهام حرف نق: 
القحعلى مض به مفعول ضمير والكاف الفتح، على مض ماض ط -زار؛ زارك 

ضب.حل مش 

نالهالمتصل للضمير لقتلي توكيد نما محل في القح، ملي مسي صمير أنت؛ 
رالكاف(.

فاعلُرفوعبالضمة.■ أحد 
النلونة.على مصرب زمان، محلرف اليوم؛ 

)٤(

علىبي فاعل ضمير وواوالجماجة الموز، حيف على مني أمر فعز ت اذهبوا 
رى•محل ش المكون 
نله)واوالمتصل للضمير لقتلي توكيد رفع محل في الكون، على مض ضمير ت أنتم 

الجماعة(.

رفعهوعلامة مرمع، نيله)واوالجماعة(، للضميرالمتصل توكيد انفس؛ — أمسكم 
جر.محل ي الكون على مجض إليه مضاف ضمير ورثم( الضمة، 
السكون.على مض جر حرف إلى؛ 

الكسرة.جره وعلامة بإلي، مجرور اسم التافلو؛ 







رامحيالواضح ادم ،ااه}ظفي(ت«رونات إجابه 

 )١(Jaj jوأنثيها.القصيدة ؛
ظساأالرذرا؛ الرمحز امشي )٢( 
أسران.لكن اميوط زرت ما )٣( 

ميلين.يل ميلا مشيت ما 

وصدمه.أض اء ج- 
فصالي.ث،.المجد ءدحلت 

نأته.ثم ممايا شميت ا- 
أوالصالحين.العلمام الس ج- 

-هماتمجقالألأرواة.
ارزا'لكن تمحا اشمت ا م- 

وأحوء.حالي زارنا . )أ( 

والمشون.اكللأب اء ح. 
والمرات.الجيش مار .■ رب، 

المجتهدومماته.-نام 
وصاحٍه.حاوو جاء ٠ )ج( 

والحكم.المريمان ضر ح- 

رسولأ.ثم رماله إليه أرسلت )٥( 
يوم.يعص أو يوما ءنالنا لبث )٦( 
أغدأ*سارامي،ذءد؟)٧( 
الأشران.لا الأحيان )٨( 

(١:

حواشقه.حش الكتاب ثرأت _

مام؟أم سعيد لتامح ا. 
مسجدين.بل مجع.أ الأمير ض - 

(٢)

مرالبملدلة•دالثاثى الأول الفيض -تنافس 

والممن.المريص هر م- 

والحجاج.العلماء ماثر . .



إجأوهتْهتأتءهدءازيءا رامحي _ الخم 

(٨)

(٠٠١)

إلصهة•ّرفوع متدأ ٠ الجرة 
،تقديره)هي( تتر مصمير والفامل ا المقدرة بالضمة مرمع مضايع  ١٣تنمو* 
خر.رثع محل ش والفاعل الفعل س الفعلة والجملة 

بالضمة،مرفؤع مضايع  ١٣و)تثمن( الفتع، على بتي ععلف الواوحرف ومممرث 
رفعمحل ثي وفاعله الفعل)تنمر( من الفعلية والجمالة هي، تقديره متتر ضمير والفاعل 
جملة)تنمو(.عر معهلوف 

)٢(

محلش الضم ملي بي ضمير والتاء المكون، على بي ماض ٣؛ ت مشى - مشيت 
فاعل.رفع 

بالفتحة.منصوب •عه مفعول ورمور( الفتح، على بية الواوواوالمحية وصورث 
بالكسرة.مجرور إليه مضاف ت الحد.تة 







اس(رص الواضح ادم امؤي وجابهتْروتات,ادو؛و 

(٢)

يه.*قاد الكتاب ساءني .
كتب.ترأت 

مض.يالثءٍف مسكت أ. 

ضيمالهر ■'ّرني 
أناقثها.الال.يت4 أيت ر, 

أديه.يالولد ررت ص. 

(٣)

وت(

)١(

المدر.الفتح عر بي ماض لخن : ؛_ 
فاعتمرمغيالضمة.القائد: 
الثلاهرء١بالضمة *رمع يق  ٧٠٠يلول جرم: 

بالفتحة.متصوب مفعول؛4 القاهرة: 

)٢(

الفتح.عر مني ناصح، ماض خمن كان؛ 
الخمسة.الأسماء من لأن4 بالواو؛ *رمع )كان( اسم أيون 

بالكسرة.مجرور إليه مضاف الهلب: 

المقدرة.بالضمة مرفؤع من)أبوالهلس-،( بدل المسي: 
بالفتحة.منصوب ركان( محر شاعرأ: 
بالفتحة.متصوب نمت، حكٍما: 



)٣(

علىبي مير ص والياء للوتاية، والون الفتح، على بي ماض فعلا رّرآ • 'ّرني 
يه.مفعول نصب محل ش الكون 

بالضمة.مجرضغ فاعت ؛ ^١١١٥٣
صميروالهاءت وهومضاف، بالضمة، مرمع الخادم س اشتمال بدل أمانته-أمانه؛ 

إليه.مضاف، جر محل ش الضم على مض متصل 

)٤(

الضم؛يعلى مض صميرمتصل والتاء؛ الكون، على مبتى ماض فعل ت ض - ست 
فاعل.رفع محل 

بالفتحة.منصوب به مفعول الدار؛ 

علىمش متصل صمير و)ها( بالفتحة، متصوب كل من بعض بدل أساس؛ - أساسها 
إليه.مضاف جر محل في الكون 

قو(





1إاسفهام<>بيوات ضينات إجابق ء\و£(ارص الواضح الخد 

عليك؟عسيرأ هذا أليس )١( 

ممتعأ؟والدك شئ ألم )٢( 
بمونضكاuخ؟ألا )٣( 

لكم؟محت )؛(أما 
إصلاحث؟نحاول ألم )٥( 

تجئإليهم؟)ا(أوي 
(U(t  منك؟اطمأنت

به؟ألأرض )٣( 

)؛(ألم-انزُالةادا؟
أنبجك؟)ه(ألم 

الألم؟شدة س يم ألم )٦( 
(٥١نحرص إجابة 

الحر؟شدة من تمتم أما )٦( 
صيتي؟أحوك أليس )٧( 
الجدال؟اركوا لكم: أقل ألم )٨( 
الخلفاء؟مقابن نز ألم )٩( 

شدتك؟ش أساعدق ألم ( ١٠)

شدتك؟ش >^، أما )٧( 

تعودوء؟ألم )٨( 
رض؟قص ألي )٩( 

>»ا(ألأ-سالس؟

)اا(ألأيمونث؟

يعرفه؟من عليه يش أما ( ١٢)

قرأته.نعم القرآن؟ قرأت أ- 
الجماعة.ح صلت نعم الجماعة؟ سمر صلت ل ه- 
استعرنه.أنا الكتاب؟ استعار ن م- 

uئا.مقالا قرأ نعم ئثا؟ مقالا .أقرأ 
ءاس.والدي؛عدأ يعود والدك؟ يعود س م- 

جدى.مزرعة ى قضيتها انمللة؟ قضيتج ين أ- 





عامةتْر|1ات مقاج؛وا اكايءا رامحي النحوص 

ءءهأ;;|ئإ
س;مح؛امحظهأ̂ إ

ء||
واجه.اداء على إنسان ك!؛ ليحرص - أ 

صدمه.ليخوذ الصديق لكن ما - ب 

ليحصدوا.الاّن يزئ - ج 
ْنلخر لمعتى رابعا مثالأ واذثر السابقة، الأمثلة من مثال كن قي اللام معنى بتن 
اللام.معاني 

>ث<

تامة.جملة قي يمثال منها لكزمومحع ومثل ، ٥١٠٥لاستعمال مختلقه مواضع ثلاثه اذكز 

اللتش>اعليها ألجز ثم الخمسة، الأسماء من فيها والخ؛ز المبتدأ اسمية بجملة ايت 
أحرى.منة ه برخ وما ثم منة، 

(D

بموعيهما:والجمع المش إلى ثم المردة، إلى الأتيه المارة حول 
أتداش؟ثمحرأ.

<Z>

الأنتن:الجملين ي به ومفعول فاعل كز صن 
أوا0.الولد يملخ أن برني - أ 

ناصز.الرهن أن صدري ثرخ بر- 









ج

منجملة كد محل رنن جملة، منها كئ يكون حين والعن والحاو للخير مثل 
.^١^١

ج

أتهةأيةتث| الأمواج، تغالبه بزوري فمرت وهومضطرب، البحر شاؤلئ على وهمتا 
نيئرق•
المحلهذا نن ثم الإعراب، من محل منها لكد ثلاثا جملا السابقة العبارة ني عتن 

وص
حق<

العبارةش والفتح الكسر وسب الهمزة، المفتوحه وءأنء الهمزة، المكورة ءإل® ين 
الأنة:

الحفارة،وأصد العلوم مهد إنها ت المزرحون محيقود المجد، قي عريمه أمه يمر إن 
آباءكأن ولعلمث! قللأم، والدنيا الرش مدى بلغت أنها من لدهشت آثارها تأملت ولو 

ؤإئدام.جد رحال، كانوا الأقدمين 
حْأ<

>عبالشكل، مضبوطه ءغيرْ كلمة مكانها واجعل الأنة، الجمل قي ءإلأء كلمه احذم، 
؛الضبهل مبب يان 

مأ.لمةنمرالأشجاثدلأشجرةصا.لأتنم،إلأالهدين. 
صفحتن.إلا الكاب قران - ٤ الئجد. إلا يتقدم ٢-لم 

<n>

والتبرموصولر، باسم موصوف سالم ُؤنثؤ جمع فيها المبتدأ اسميه، جمله كون 
مزول.مصدر فاعلها فعالية جملة 

<TV>

جملة.وشبه وجمالة، مقرئا، منها كد يكون حض والنعت وااحالا للخر محسل 



<u>

تالسب ذكر ،ع أوالعين بالنفس ١لآيين الجملين المرقومة؛ي الضمالر أثل، 
تكلموا.حمن القوم إلى أصعتت - أ 

لهى•السبذ كون ما وكبرأ الدرس، ش الين يابس البات - ب 
>»<

ومتىماله؟ ما على ععلئه يجب ومش مفعولمعه؟ انه ملي الاسم ضب يتعين متى 
مثل.الأمران؟ فه يجوز 

)ج

الكلماتض الضعل ت ونن الأتية، الميارة ش الكلمات أوا> بالشكل اصبتد 
محل:تحتها الش 

امنلممن الأن وهي الحياء، ومهبط مهدالملوم الةال.يم الزمن في الإ٠٠كنلرية كانت، 
وامتدعفليمة، نيادة الأخيرة الأعوام في سكانها زاد وةالأ منزلة، وا؛عاوها يهرة، الد.ن 

لأكبرؤإنها واسعة، وجنان عالية وقصور ومتاجر مصاغ من فيها نثأ ما بفضل عمرانها 
فىآزبم؛ة.البحر شاش على مدية 



رجئء
بعدها.الفعل حصول محللب أقادت الأمر، لأم اللام - أ 

يعاJها.الفعل حصول نقي أفادت الجحود، لأم اللام - ب، 
بعدها.ما حدوث فى سس، نلها ما أن أفائت التعلل، لأم اللام ج- 
لأحمد.امماب، -هدا 

بالكتاب،.أحم؛و احتماص أفائت الجر، لأم المثال هدا ش اللام 
٢١)

حمتك،؟فى الان>ى ما نحوت الامتفهاب، -ما 

اكرس.الكسول حغظ. ما نحوت اكافية، -ما 
تستمد.كب من مرأ ما نحوت الشرطة، -ما 

ذوعلم.اخوك 
علم.ذو أحاك لمت، 

عالم.ذا أحوك يرح ما 

م>تسشنة.المجد0 ملت، أ— 
تسشررن.مالجد.ان مز أ— 
مستشرئن.الجاوتان ملت، أ— 







رابز/اكاثاالحوالواضح سهججْيء فؤ اكامة« >ااتْ)ينات إجابة 

الصرف.من ممنؤع مجرور اسم لأنه ممر• 
منصوب.مطلق مفعول لأنه ت مبممحاربه 

وب.متص معللق مفعول لأنه بلاء 
متصوب.يه مفعول لأنه ت نفقات 

منصوب.حال لأنه مليمه؛ 

الصرف.من ممتؤع وهو مجرور، على معطلوف لأنه عزائم؛ 
 ،.،(١٢)

لوئها•الزاهي الوردة تحجض -أ 
حلمهم.المهيب الرحال أكرمت - ب 

شكلها.البديع بالجاتزة فرحتا ج— 
أيتهن.الراش باكيات ممن فتخث تد 

(١٣)محزيك لإ|جابة 

كسره.مادت صغيرة تعلمت، ن م- 

كيرين•سادا صمنين تحلما ن م- 

ييرئين.سادتا صغيرئن تعلخنا ن م. 

كيارأ.صادوا صغارأ تعلموا ن م١ 
ك؛يرامحت،.مدن صغيرامت، تعلمي ن م. 

(١٤نحريك)لإ|جام 

واوالجمامة.أ.الفاعل: 
النسوة.نون الفاعل: —ب 

(١٥)نمريك جابة إ٦ 

ونت،.وخذث إذا الى هى د0 ه- 

المحاطة.ياء ح__الفاعل: 

النوة.نون الفاعل: — د 









اكايءارامحي الخدالواضح منهججْيء فؤ اكامة( 1ا1تْوين1ت إجابة 

(٢٦ّ)ءْ(ظة 
نمت.أن تنوءتي المان ني اللاتي لزهرات ا. 

(٢٧محرص)صًإجاة 
.مجتهد ، 1JU9الد خ. 

٠كيرا يقرأ يمي م٠ 
.مامءثك.

٠مشصرا المحس اء ج- 

.ضحك صديقي اء ج. 

جشمتها.ني الفتاة رجت خ. 
 I٠قديم يصديق لممن ا
.الحدمة ني يقرا رجلا أيت ر- 
.داتمه فوق رجلا أيت ر- 

ص•مر 

جملةمحر 

)نلرف(شه خر 

مقرئحال 

جمالةحال 

ومجرور(رجار جمالة شه حال 

مقرئ.نعت 

جمالةنعت 

)ظرف،جمالة شه نعت 

•أمنهم هم تكلموا حين القوم إلى شي أنا أصغت - أ 
لهن.الق يكون  ١٠وممرأ الدرس، ي الشن آمنهن هن سامن التات - ب 

الضمائرهذْ تزكي لا لأنه أولا؛ المتفمالة الرع ضمائر المتمالة الرغ صمائر أكدنا 
منفصل.ضمير توكيدها يعد إلا والعين بالمس 

يمتئعكأن انملف؛ من ماغ هناك كان إذا معه مفعول انه عر الأمم نمب ءيتعثن 
يصحفالثير والجين(، )مرت نحوت الحقيقة، جهة عالي الأسمين أحد من النعل حدوث 

الحقيقة.جهة على الجيل من يصح ولا مش 









الواضحالخو امئو0؛ الوؤنوعات قهزس 

٧٩اجاةتسطتءالمحلةاكداء 
٨١ءأجراء تميتات إجاية 
٨٦زتء اعمار القعل ءرتقسم تميئات اجاية 

٩٠اجاةتسطت8اافاءلأأ 
٩٢ ٠٩ءالضول سميثات ة
٩٥والخيرء ءالجدآ سميثات إجاية 

٩٧احاةسميئاتاباسأ 
٩٩الأسمهء ءالجطل4 سميثات إجاية 
١٠٢الضاؤعء السل وتصب سميتات إجابة 
١٠٥السل وجرم سميئات إجابة 

١٠٩^^ةسميئاتهرحاصلاسرعء 
١١٢الكانو١خواتها٠ سميتات إجابة 
١ ١٦وآخواتهاء ءإن سميتان إماية 
١٢٠الأمم، ءجر سميتات إجابة 
١ ٢٣واقنتء سميتات إجابة 

تألبم،أاثالأ
١٢٩الأم ومجل الأم صحح إل اكل شيم 
١٣٣ش ش

١٣٦آر1عاس 
١٣٩آم1عالإمف 

١٤٤انامحي أحوالطءالنمل 
١٤٨الأم يتاء أحوال 
١٥٤امحارع بماء أحوال 

١ ٥٧. ...........التوكد.....ونون النسوة بنون اصالها مند الأيال بتاء ق عاهة ميئات 
١٦٠انحلي الإعراب 

١٦٣وأحوالإعرب الأحر الجد اكائ الشمل 
١٦٩الأمانمثالأحر 



١٦٩إعرايه وأحوال المنور  ٠١٠
٢٧،١ إءراب4 وأحوال المتقوصن  ٠٢٠
١٧٧\فدإن» >هابياا الضائع مب 

١٧٧أ\أبمولأماشاول 
١٧٨بمد  ٠٢٠

١٧٩بمد»او«  ٠٣٠

١٨٠ء،ابمد-ض 
١٨١ا0أبمدن1ءالثثق 

١٨٢واوالنؤك بمد  ٠٦٠

١٨٧امحارع النمل جوازم 
١٨٧واحدأ سلا تجزم الي الأدوات  ٠١٠
١٩٠االأدواتاهيتجز٢نطن ٢٠

١٩٥الآقادادئوإءرانج1 
٢٠٠يجع دنس ادممرؤ الأم هميم 

 ^+٢٠٢٠^١
٢٠٦قا،إءراثاوش 

٢١٠الدثرام جمع إعراب  ٠٢٠
٢١٤إعراب  ٠١٢٠

٢١٨الئضاثواضاثلل٠ 

٢٢١"اكثوإءرانجا الأسماء 
٢٢٨الأضال ل التأنمث 

٢١٢١اض ذ التأنث ءلأ»اق 
٢١٠٤واالم٠ة الئكنة 

٢٣٦التئم 
٢٣٩بالألف ^
٣٤١افر 









الْوو؛اهءاتصهوص مخ؛؛ت\ الواضح الم 

٥٠٣محءامزاذالكنا٢محظ ٠٣اا
٥٠٨اقادى 
٥١٣القرف من اقتوغ 

٥١٣السرعساكنف الم  ٠١٠
٥١٦الصرف ين الننثوئ الصمة  ٥٢٥
٥١٨. ........................التأنيث اوالق المحمؤع لصيغومتثهى الصرف من الثنتؤع  ٠٣٠

٥٢٠الكسرة الصرف من الممع جر ٠  ٤٠
٥٢٣السامحيواض 

٥٢٥سرت اشت مطابمه 
٥٢٧

٥٣٢المي. 

ISy  ٥٣٥واكر الممل اضر
٥٤٠الثثلف 

٥٤١التئلف حروف قعاي 

٥٤٣اك وداد النظف واد محن القرق 
٥٤٨الدل 

٥٥٣والخواب الامضهام أدوات 
٥٥٣وهل الهمزة  ٠١٠

٥٥٥الاّمهام أدوات مة  ٠٢٠
٥٠٧الأ،اأضهامواقيسأ 

٥٦٣ونطايقها' والخر، تسنان إجايت 

٥٦٦^٥٠ ب أو جماه كون حن 

٥٧٠. ...........................جملة، أوشه جملت يكون حض الواسع تسنان وجاية 
٥٧٤أذأ همزة هع •،واب تصتات إجاية 
٥٧٨واكل< أن من المؤول 'الممير تسنات رحابة 
٥٨٠)إن(• همزة كم تسنان،•،وامع اجاية 

٥٨٢وستل• صحح إلى النعل •هجم ضتات إجاة 




